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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح األربعني النووية: الكتاب 

 صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

  املقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

توحيدا ، و احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى و كفى باهللا شهيدا ، و أشهد أال إله إال اهللا إقراراً به و 
  .أشهد أن حممد عبده و رسوله صلى اهللا عليه و على آله و صحبه و سلّم تسليماً مزيدا

  :أما بعد
 منت األربعني النووية و ذلك - حفظه اهللا -صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ /فقد شرح شيخنا العالمة

 و قد فرغ املسؤولون -محه اهللا  ر-ضمن أحد الدورات العلمية اليت تقام جبامع شيخ لإلسالم ابن تيمية 
 و http://www.taimiah.comعن هذه الدورة هذه الدروس ووضعوها يف موقع اجلامع 

  .جعلوا كل حديث يف ملف مستقل
و قد من اهللا علي بأن مجعت ما فرغوه يف ملف واحد و أعدت تنسيق بعض ما لزم تنسيقه و جعلت له 

  .فهرساً يف اته
بل عملي هذا و أن يثيب شيخنا العالمة صاحلاً خري اجلزاء و أن يثيب املسؤولني على و أسأل اهللا أن يتق

  .جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية على إقامة هذه الدورة و على قيامهم بتفريغ الدروس
  .و صلى اهللا على نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني

  أبو عبد اهللا أمحد األثري
  مقدمة الشارح
  محن الرحيمبسم اهللا الر

احلمد هللا حق محده، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، تعظيما ده، وأشهد أن حممدا عبد اهللا 
  .ورسوله، صلى اهللا عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

  :أما بعد
م ممن يتحرك هللا، ويعمل هللا، ويطلب فأسأل اهللا الكرمي بأمسائه احلسىن، وصفاته العال، أن جيعلين وإياك

وما ( إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى (  فـ -جل جالله-العلم هللا، ويتكلم ويعمل هللا 



 صلى اهللا عليه -كما ثبت ذلك عن املصطفى( طلب العلم فريضة على كل مسلم ( من شك أن 
  .-وسلم

)١/١(  

  

 فاته طلب العلم على رتبه وأصوله، فإنه حيرم الوصول، وهذه وطلب العلم له أصوله، وله رتبه، فمن
مسألة كثريا ما نكررها رغبة يف أن تقر يف قلوب طلبة العلم وحميب العلم، أال وهي أن يطلب العلم شيئًا 

من رام : " إذ قال-اإلمام املعروف-فشيئًا على مر األيام والليايل، كما قال ذلك ابن شهاب الزهري 
  ". ذهب عنه مجلة، وإمنا يطلب العلم على مر األيام والليايلالعلم مجلة

وهذا كما تدرس صغريا أصول الكتابة، أو أصول نطق الكلمات، فإنه ال بد أن يأخذه شيئًا فشيئًا، مث 
إذا استمر على ذلك أحكم الكتابة، وأحكم النطق حىت متكن من ذلك، والعلم كذلك، فالعلم منه 

  .ار الفهم كبار العملصغار، ومنه كبار باعتب
فإنه ليس يف العلم شيء سهل، كما قال مالك (  وعن رسوله -جل جالله-وباعتبار كون العلم من اهللا 

ليس يف علم القرآن والسنة شيء سهل، وإمنا : هذا من العلم السهل، قال:  إذ قيل له-رمحه اهللا تعاىل-
  ) .١(((((( ((((((( ( (: ( ((((( ((((((((( (((((((( -جل وعال-كما قال اهللا 

فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب أدركه، وأما من أخذ املسائل على أا سهلة، وهذه سهلة، وهذه 
  .متصورة، وهذه مفهومة، ومير عليها مرور السريع، فإن هذا يفوته شيء كثري

 بد لنا أن نأخذ فإذًا ال بد لنا يف طلب العلم من تدرج فيه على أصوله، وعلى منهجية واضحة ،وال
العلم على أنه ليس فيه شيء سهل؛ بل كله ثقيل من حيث فهمه، ومن حيث تثبيته، ومن حيث 

استمراره مع طالب العلم، فهو ثقيل ال بد له من مواصلة ومتابعة، فالعلم ينسى إذا ترك، وإذا تواصل 
  .ساهل يف طلبه للعلممعه طالب العلم فإنه يبقى، وهذا يعظم التبعة على طالب العلم يف أال يت

)١/٢(  

  

هذا الكتاب سهل، وهذا املنت مل يشرح؛ ألنه سهل واضح، أحاديث معروفة، فإن : فال يقولن قائل مثال
العلم : "هذا يؤتى من هذه اجلهة، حيث استسهل األصول وعقد العلم، وقد قال طائفة من أهل العلم

وهذا إمنا يكون بإحكام "  حل العقد فاته العلمعقد وملح، فمن أحكم العقد سهل عليه العلم، ومن فاته
  .أصول العلوم

وإذا ضبط طالب العلم املتون املعروفة يف احلديث، ويف العلوم املختلفة، فإنه يكون مهيئًا لالنتقال إىل 



درجات أعلى بفهم وتأسيس ملا سبق؛ فلهذا أحض مجيع اإلخوة، ومجيع طالب العلم ممن يسمعون 
ى أن يأخذوا العلم حبزم، وأال يأخذوه على أن هذه املسألة مفهومة، وهذه سهلة، كالمي هذا أحضهم عل

  .وهذه واضحة؛ بل إنه يكرر الواضح ليزداد وضوحا، ويكرر املعلوم ليزداد به علما وهكذا
 أن جيعله -جل وعال- أن جيعل هذا الشرح الذي نبتدئه هذه الليلة، أسأله -جل وعال-ونسأل اهللا 
 مكملًا، وأن ينفع به امللقي والسامع، وأن جيعلنا فيه من املبتصرين، والذين يقولون بعلم ال شرحا تاما

  .برأي أو هوى
مث إن هذا الكتاب الذي سنعاين شرحه هو األحاديث املختارة املعروفة باألربعني النووية مجعها العالمة 

فعية البارزين، وممن شرح كتبا يف النواوي أيضا، وهو من علماء الشا: حيىي بن شرف النووي، ويقال
  .احلديث، وكتبا يف الفقه، وأيضا يف لغة الفقهاء، وغري ذلك من العلوم

 مجع يف جملس من جمالس تدريسه -رمحه اهللا تعاىل-أن ابن الصالح " األربعون النووية"وأصل كتابه 
تة وعشرين حديثًا، فنظر فيها للحديث، مجع األحاديث الكلية اليت يدور عليها علم الشريعة، فجعلها س

 فزادها ستة عشر حديثًا، فصارت األحاديث اليت اختارها النووي ثنتني أو -رمحه اهللا-العالمة النووي 
  .اثنني وأربعني حديثًا، فسميت باألربعني النووية جتوزا

)١/٣(  

  

يث كلية أيضا، وعليها مدار مث زاد عليها احلافظ اإلمام عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي مثانية أحاد
جامع العلوم واحلكم يف "فهم بعض الشريعة، فصارت مخسني حديثًا، وهي اليت شرحها يف كتابه املسمى 

  ".شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم
وأصل هذه األحاديث يف اختيارها على أا جوامع كلم تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل 

 هو يف بيان اإلسالم وأركانه، واإلميان وأركانه، ومنها ما هو يف بيان احلالل باإلخالص، ومنها ما
 -جل وعال-واحلرام، ومنها ما هو يف بيان اآلداب العامة، ومنها ما هو يف بيان بعض صفات اهللا 

  .وهكذا يف موضوعات الشريعة مجيعا
كله، فما من مسألة من مسائل الدين فهذه األحاديث األربعون، وما يزيد عليها أيضا، فيها علم الدين 

" الشرح العجاب"إال وهي موجودة يف هذه األحاديث من العقيدة، أو من الفقه، وهذا يتبني ملن طالع 
  . على األربعني النووية، وعلى األحاديث اليت زادها مث شرحها-رمحه اهللا-شرح ابن رجب 

امة، وقواعد الدين، فإن منها األحاديث اليت تدور فالعناية ا مهمة؛ ألن يف فهمها فهم أصول الشريعة بع
  . مفصلًا-إن شاء اهللا تعاىل-عليها األحكام كما سيأيت بيانه 

  احلديث األول



  إمنا األعمال بالنيات
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 

  .ه أمجعنيحممد، وعلى آله وصحب
( مسعت رسول اهللا : قال( وعن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل : ( يقول
  ( .فهجرته إىل ما هاجر إليه اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

رواه إماما احملدثني أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردذبه البخاري، وأبو احلسني 
  .مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما الذين مها أصح الكتب املصنفة

)١/٤(  

  

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما : ( يقول(  مسع النيب أنه( هذا هو احلديث األول؛ حديث عمر 
ينبغي أن يكون هذا : وهذا احلديث حديث عظيم حىت قال طائفة من السلف، ومن علماء امللة( نوى 

 صحيحه، فجعله أول -رمحه اهللا-احلديث يف أول كل كتاب من كتب العلم؛ وهلذا بدأ به البخاري 
  .حبسب اللفظ الذي أورده يف أوله( ألعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى إمنا ا( حديث فيه حديث 

  :ثالثة أحاديث يدور عليها اإلسالم: وهذا احلديث أصل من أصول الدين، وقد قال اإلمام أمحد
  ( .إمنا األعمال بالنيات : ( حديث عمر

  ( .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : ( وحديث عائشة
  ( .احلالل بني واحلرام بني : ( النعمان بن بشريوحديث 

وهذا الكالم من إمام أهل السنة متني للغاية؛ ولذلك أن عمل املكلف دائر على امتثال األمر، واجتناب 
النهي، وامتثال األمر، واجتناب النهي هذا هو احلالل واحلرام، وهناك بني احلالل واحلرام مشبهات، 

  .وهو القسم الثالث
احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور ( ( لثالث هي اليت وردت يف حديث النعمان بن بشري وهذه ا

والعمل ملن أراد أن يعمل، أو فعل األمر واجتناب النهي ال بد أن " مشبهات: "ويف رواية( مشتبهات 
  .يكون بنية حىت يكون صاحلًا

تهاء عما حرم اهللا إىل وجود النية اليت جتعل فرجع تصحيح ذلك العمل، وهو اإلتيان مبا فرض اهللا، أو االن
 من الواجبات، أو من املستحبات، وما فرض -جل وعال-هذا العمل صاحلًا مقبولًا، مث إن ما فرض اهللا 

 من الواجبات، أو ما شرع من املستحبات، ال بد فيه من ميزان ظاهر حىت يصلح -جل وعال-اهللا 
  .كما يف رواية مسلم للحديث(  ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عمال( العمل، وهذا حيكمه حديث 



)١/٥(  

  

حيتاج إليه يف كل شيء؛ حيتاج إليه يف امتثال ( إمنا األعمال بالنيات ( فإذًا هذا احلديث؛ حديث األعمال 
األوامر، ويف اجتناب النواهي، ويف ترك املشتبهات، وذا يعظم وقع هذا احلديث؛ ألن املرء املكلف يف 

حالة يكون عليها ما بني أمر يأتيه؛ إما أمر إجياب، أو استحباب، وما بني ي ينتهي عنه؛ ي حترمي، أي 
جل -أو ي كراهة، أو يكون األمر مشتبها، فيتركه، وكل ذلك ال يكون صاحلًا إال بإرادة وجه اهللا 

  . به وهي النية-وعال
( إمنا العمل بالنية ( روي أيضا، يف الصحيح ( ت إمنا األعمال بالنيا: ( -عليه الصالة والسالم-قوله 
بألفاظ خمتلفة واملعىن واحد، فإنه إذا أفرد العمل أو النية أريد ا اجلنس، ( إمنا األعمال بالنية ( وروي 

  .فتتفق رواية اإلفراد مع رواية اجلمع
هذا فيه حصر؛ ألن ( وى إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما ن: ( -عليه الصالة والسالم-وقوله 
من ألفاظ احلصر عند علماء املعاين، واحلصر يقتضي أن تكون األعمال حمصورة يف النيات، " إمنا"لفظ 

؟ ألنه حصر األعمال بالنيات، فقال طائفة ( إمنا األعمال بالنيات : ( وهلذا نظر العلماء ما املقصود بقوله
إمنا : يعين( إمنا األعمال بالنيات : ( -ه الصالة والسالمعلي-إن قوله : من أهل العلم وهو القول األول

  .األعمال، وقوعها مقبولة، أو صحيحة بالنية
وإمنا يثاب املرء على العمل الذي عمله مبا نواه، فتكون اجلملة األوىل : يعين( إمنا المرئ ما نوى ( و 

الباء هنا ( إمنا األعمال بالنيات ( متعلقة بصحة العمل، واجلملة الثانية يراد ا الثواب على العمل 
  .إمنا األعمال تقبل، أو تقع صحيحة بسبب النية، فيكون تأصيلًا لقاعدة عامة: للسببية، يعين

: ( -تعاىل-مثل اليت جاءت يف قوله : الالم هذه الم امللكية، يعين( وإمنا لكل امرئ ما نوى : ( قال
من ثواب عمله ما : يعين( وإمنا لكل امرئ ما نوى ) ( ٢((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( (

  .نواه، هذا قول طائفة من أهل العلم

)١/٦(  

  

هذا راجع إىل أن الباء سببية ( إمنا األعمال بالنيات : ( -عليه الصالة والسالم-أن قوله : والقول الثاين
إمنا : (  مع هذا إىل تقدير، فقولهألننا ال حنتاج: أيضا، واملقصود ا سبب العمل ال سبب قبوله، قالوا

إمنا األعمال بسبب النيات، فما من عمل يعمله أحد إال وله إرادة وقصد فيه : يعين( األعمال بالنيات 
  .وهي النية

فمنشأ األعمال؛ سواء كانت صاحلة أو فاسدة، طاعة أو غري طاعة، إمنا منشؤها إرادة القلب هلذا 



عليه -وكانت القدرة على إنفاذه تامة، فإن العمل يقع فيكون قوله العمل، وإذا أراد القلب عملًا، 
إمنا األعمال صدورها وحصوهلا بسبب نية : يعين( إمنا األعمال بالنيات : (  على هذا-الصالة والسالم

  .من أصدرها، بسبب إرادة قلبه وقصده هلذا العمل
إذا كانت : ه ما نواه نية صحيحة، يعينهذا فيه أن ما حيصل للمرء من عمل( وإمنا لكل امرئ ما نوى ( 

  .النية صاحلة صار ذلك العمل صاحلًا، فصار له ذلك العمل
والقول األول أصح؛ وذلك ألن تقريب مبعث األعمال، وأا راجعة لعمل القلب، هذا ليس هو املراد 

ملصححة للعمل، باحلديث، كما هو ظاهر من سياقه، وإمنا املراد اشتراط النية للعمل، وأن النية هي ا
( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى  ( -عليه الصالة والسالم-وهذا فيه وضوح؛ ألن قوله 

  .بيان ملا تطلبه الشريعة، ال ملا هو موجود يف الواقع
إمنا : يعين( إمنا األعمال بالنيات  ( -عليه الصالة والسالم-الراجح من التفسريين أن قوله : فلهذا نقول

  .األعمال صحة وقبولًا أو فسادا بسبب النيات، وإمنا المرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه
  إذا تقرر هذا فاألعمال ما هي؟

األعمال مجع عمل، واملقصود به هنا ما يصدر عن املكلف، ويدخل فيه األقوال فليس املقصود بالعمل 
تقاد، وإمنا األعمال هنا كل ما يصدر عن قسيم القول، القول والعمل واالعتقاد قسيم القول واالع

  .املكلف من أقوال وأعمال، قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل اجلوارح

)١/٧(  

  

كل ما يتعلق باإلميان؛ ألن اإلميان قول وعمل، قول اللسان، ( إمنا األعمال بالنيات : ( فيدخل يف قوله
يدخل فيها مجيع أنواع ما ( إمنا األعمال بالنيات : ( هوقول القلب وعمل القلب وعمل اجلوارح، فقول

  .يصدر من املكلف
عام باق : طبعا هذا العموم عموم مراد به إىل اخلصوص؛ ألن العموم عند األصوليني على ثالثة أقسام

أن يكون اللفظ عاما، ويراد به : على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به إىل اخلصوص، يعين
  .ألفرادبعض ا

ال يدخل فيها األعمال اليت ال تشترط هلا ( إمنا األعمال بالنيات : ( وهنا ال يدخل يف األعمال يف قوله
مما ال يشترط : النية مثل أنواع التروك، وإرجاع املظامل، وأشباه ذلك، تطهري النجاسة، وأمثال ذلك، يعين

  .قصد القلب وإرادته: احلديث، النيةله النية؛ ألنه ترك وحنوه، والنية اليت عليها مدار هذا 
النية قصد القلب وإرادته علقناها بالقلب، فالنية إذًا ليس حملها اللسان وال اجلوارح، وإمنا : وإذا قلنا

  .قصد بقلبه وأراد بقلبه هذا الشيء: حملها القلب نوى يعين



جل -رادة وجه اهللا فاألعمال مشروطة بإرادة القلب وقصده، فأي إرادة وقصد هذه املقصود ا إ
: (  بذلك؛ وهلذا يف القرآن يأيت معىن النية بلفظ اإلرادة واالبتغاء وأشباه ذلك، كما يف قوله-وعال

) ( (((((((((( (((((((( ٤: ( (((((((((( ((((((((( ( ( (وكما يف قوله) ٣(((((((((( (((((( (((( ( ( (
وحنو ) ٥( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((

ينوي : يريد يعين) ٦( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ( (ذلك 
  .هذه النية) ٧( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( (يطلب ويقصد، هذه هي النية 

)١/٨(  

  

وكما يف ) ٨: ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (-جل وعال-بتغاء كقوله أو لفظ اال
: ( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( -جل وعال-قوله 

)) )))))))))))) ))))))) )))))))) ))))) ) )))))))) )))))) ))))))))) )))) ))))))))) )))) )))))))
) ) )))))))) ))))))) ))))))))) ))))))))٩. (  

بلفظ االبتغاء، أو بلفظ : اإلرادة إرادة القلب، ثانيا: فإذًا يف النصوص يكثر ورود النية بلفظ أولًا
 أو يف الشريعة بعامة -جل وعال- والنية يف كالم اهللا -جل وعال-اإلسالم؛ إسالم القلب والوجه هللا 

  .نية متجهة للمعبود: نية متجهة للعبادة، واملعىن الثاىن: املعىن األول: د معنينييراد ا أح
  :فالنية قسمان

نية متعلقة بالعبادة، ونية متعلقة باملعبود، فأما املتعلقة بالعبادة فهي اليت يستعملها الفقهاء يف األحكام 
ملتوجه للعبادة، وهي متييز العبادات النية، يقصدون بذلك النية ا: حني يأتون إىل الشروط، الشرط األول

  .بعضها عن بعض
أن مييز القلب فيما يأيت ما بني عبادة : متييز الصالة عن الصيام، متييز الصالة املفروضة عن النفل، يعين

وعبادة، أتى املسجد وأراد أن يركع ركعتني، ميز قلبه هاتني الركعتني هل هي ركعتا حتية املسجد، أو 
فتمييز القلب ما بني عبادة وعبادة هذه هي ...  أو هل هي ركعتا استخارة؟ إىل آخرههي ركعتا راتبة؟

  .النية اليت يتكلم عنها الفقهاء يف الكتب الفقهية وهي النية املتوجه للعبادة
إخالص القلب، : النية املتوجه للمعبود، وهذه هي اليت يتحدث عنها باسم اإلخالص: القسم الثاىن

  . وهي اليت تستعمل كثريا بلفظ النية واإلخالص والقصد-جل وعال-ص العمل هللا إخالص النية، إخال
إمنا ( النية اليت توجهت للمعبود، والنية اليت توجهت للعبادة، فـ : فإذًا هذا احلديث مشل نوعي النية

 متيز العبادة النية اليت: إمنا العبادات تقع صحيحة، أو مقبولة بسبب النية، يعين: يعين( األعمال بالنيات 
  .بعضها عن بعض أوال



)١/٩(  

  

النية هنا هي :  فلهذا ال يصلح أن نقول-جل جالله-والنية اليت هي إخالص العبادة للمعبود، وهو اهللا 
إن كالم الفقهاء يف النيات مل يدخل فيه اإلخالص، وال القسم الثاين، : النية اليت مبعىن اإلخالص، ونقول

  .-كما أوضحت لكم- النية إىل هذين النوعني فإن حتقيق املقام انقسام
هذا حصر أيضا، وإمنا لكل امرئ من : يعين( وإمنا لكل امرئ ما نوى : ( -عليه الصالة والسالم-قال 

 -جل وعال-أخلص هللا : عمله ثوابا وأجرا ملا نواه بعمله، فإن كان نوى بعمله اهللا والدار اآلخرة، يعين
  .فعمله صاحل، وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد؛ ألنه للدنيا -جل وعال-مريدا وجه اهللا 

: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( -جل عال-وهذا كما جاء يف آيات كثرية إخالص الدين هللا 
جل -الدين يقع على نية اإلخالص، كما يف قوله : يعين) ١٠(((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (

  ) .١١((((((( ((((((((((( ( ( (: ( (((( (( ((-وعال
 يف -عليه الصالة والسالم- كقوله -جل وعال-وقد جاء يف أحاديث كثرية بيان إخالص العمل هللا 

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي : ( احلديث الذي رواه مسلم يف الصحيح
فهو : (  يف هذا احلديث القدسي-سالمعليه الصالة وال-ويف لفظ آخر قال ( غريي تركته وشركه 

  ( .للذي أشرك، وأنا منه بريء 
 حىت يكون مقبولًا، ويؤجر عليه العبد، -جل وعال-وهذا يدل على أن العمل ال بد أن يكون خالصا هللا 

 بذلك -جل وعال-إذا وصلنا إىل هذا فمعناه أن من عمل عملًا، ودخل يف ذلك العمل نية غري اهللا 
فهو للذي ( ( من عمل عملًا أشرك فيه معي غريي تركته وشركه : ( لعمل باطل لقولهالعمل، فإن ا

  ( .إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( ( أشرك 
وهذه حيتمل أن يكون املراد بذلك العملِ العملَ الذي يكون يف أصل العبادة، أو يف أثناء العبادة، أو غير 

  هذا، أو تكون العبادة أيضا يف بعضها هللا، ويف بعضها لغري اهللا، فما املراد؟نيته بعد العبادة، حيتمل 

)١/١٠(  

  

رياء نوى للخلق، أو مسعة، فإنه إن : حتقيق هذا املقام أن العمل إذا خالتطه نية فاسدة، يعين: قال العلماء
لكن يريد أن يراه صلى دخل يف الصالة، ال إلرادة الصالة؛ و: أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعين

  .فالن، فهذه الصالة باطلة
من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن : ( وهو مشرك كما جاء يف احلديث

حني أنشأ الصالة الواحدة أنشأها يرائي، وإال فإن إنشاء املسلم عباداته : يعين( تصدق يرائي فقد أشرك 



ا يقع الرياء رمبا يف بعض عبادات املسلم؛ إما يف أوهلا، وإما يف مجيعا على الرياء هذا غري متصور، وإمن
  .أثنائها

وأما الرياء التام يف مجيع األعمال فإن هذا ال يتصور من مسلم، وإمنا يكون من الكفار واملنافقني، كما 
 )١٢: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ( ( يف وصفهم-جل وعال-قال 

ذا أن القسم األول نية ابتدأ ا العبادة : يعين) ١٣: ( (((((((( (((((((( ( (وقوله يف وصف الكفار
صالته باطلة، صيامه باطل، وصدقته باطلة، نوى بالعمل غري وجه : لغري اهللا، فهذه العبادة تكون باطلة

  .-جل وعال-اهللا 
أن يبطل نيته : احلال األوىل: ة، وهذا له حاالن أن حيدث تغيري النية يف أثناء العباد: القسم الثاين

األصلية، وجيعل العبادة هلذا املخلوق، فهذا حكمه كاألول من أن العبادة فسدت؛ ألنه أبطل نيتها، 
  .وجعلها للمخلوق، فنوى يف أثناء الصالة أن الصالة هذه لفالن، فتبطل الصالة

يراه أحد طلبة العلم، : ن ألجل رؤية أحد الناس، يعينمن هذا القسم أن يزيد يف الصالة م: احلال الثانية
أو يراه والده، أو يراه كبري القوم، أو يراه إمام املسجد، فبدل أن يسبح ثالث تسبيحات أطال يف 

  . فأطال على خالف عادته ألجل رؤية هذا الرائي-جل وعال-الركوع، والركوع عبادة هللا 

)١/١١(  

  

لكن ( إمنا األعمال بالنيات ( ه املخلوق يبطل؛ ألن نيته فيه لغري اهللا، و فهذا العمل الزائد الذي نوى ب
أصل العمل صاحل؛ ألن هذه النية ما عرضت ألصل العمل، وإمنا عرضت لزيادة يف بعضه أطال الصالة، 
أو إمام أطال القراءة؛ ألن حسن صوته لرؤية إىل اخللق، أو ألن وراءه فالن، أو حنو ذلك من األعمال، 

- يبطل أصل العمل، وإمنا ما زاد فيه ألجل اخللق يكون فيه مشركًا الشرك األصغر، وهو الرياء فال
  .، هذه احلالة الثانية من القسم الثاين-والعياذ باهللا
أن يعرض له حب الثناء، وحب الذكر بعد متام العبادة، عمل العبادة هللا، صلى هللا، حفظ : واحلالة الثالثة

 خملصا، وبعد ذلك رأى من يثين عليه، فسره ذلك، -جل وعال-، صام النوافل هللا القرآن هللا، وصام هللا
ورغب يف املزيد يف داخله، فهذا ال خيرم أصل العمل؛ ألنه نواه هللا، ومل يكن يف أثنائه فيكون شركا، إمنا 

ه لعبادته تلك عاجل بشرى املؤمن أن يسمع ثناء الناس علي( وقع بعد متامه، فهذا كما جاء يف احلديث 
  .هذه ثالثة أحوال( وهو مل يقصد يف العمل الذي عمله أن يثين عليه الناس 
أعمال :  على قسمني أيضا، األول-جل وعال-وإذا تقرر هذا فاألعمال اليت يتعلق ا نية مع نيتها هللا 

األعمال جيب أال يريد ا، وأال يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصال، وهذه أكثر العبادات، وأكثر 
  .الشرعية



عبادات حض عليها الشارع بذكر ثواا يف الدنيا، مثل صلة الرحم حض عليها الشارع : والقسم الثاين
من سره أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره، : ( -عليه الصالة والسالم-بذكر ثواب الدنيا، فقال 

  .يف األثر، والبسط يف الرزقالنسأ : فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا( فليصل رمحه 

)١/١٢(  

  

ما عليه من السالح، وما معه من املال أو كذا، : يعين( من قتل قتيال فله سلبه : ( أو كقوله يف اجلهاد
يف -يسلبه ويكون هلذا القاتل، فهذا حض على القتل بذكر ثواب دنيوي، فمن أراد الثواب الدنيوي هنا 

من هذه العبادة، وذكر فيه الثواب الدنيوي : من العمل، يعين مستحضرا ما حض الشارع -هذا القسم
  .فإنه جائز له ذلك؛ ألن الشارع ما حض بذكر الدنيا إال إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا

 ولكن يريد أيضا أن يثاب يف الدنيا بكثرة األرزاق، -جل وعال-فإذًا من وصل الرحم يريد وجه اهللا 
  .لعمر، فهذا له ذلك، وألجل أن الشارع حض على ذلكطول ا: وبالنسأ يف األثر، يعين

 لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ ولكن -جل وعال-جاهد يف سبيل اهللا يريد أيضا مغنما، ونيته خالصة هللا 
يريد شيئا حض عليه، أو ذكره الشارع يف ذلك، هذا قصده ليس من الشرك يف النية؛ ألن الشارع هو 

  .لكالذي ذكر الثواب الدنيوي يف ذ
فإذًا تنقسم األعمال إىل عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وإىل عبادات مل يذكر الشارع 

: ( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( -جل وعال-الثواب الدنيوي عليها، وهذا كما جاء يف قول اهللا 
)))))) )))))) ))))))))))))) )))))))))) ))))))) )))))))))))) ))))))))))) ) ))))))))))) )) )))))) ١٤ (

  .اآلية
فهذه املسألة مهمة، فإذا تقرر أنه ال يكون مشركًا بذلك، فهل من نوى الدنيا بصلة الرحم مثال مع نيته 
هللا مساوٍ ملن مل ينو الدنيا، وإمنا جعلها خالصة هللا ال خيتلف األجر؛ لكن ال يكون مرائيا، وال مشركًا 

  .بذلك
 فأجره أعظم، هلذا ملا سئل عدد من األئمة من السلف واإلمام -جل وعال-ة هللا فمن كانت نيته خالص

أجره على قدر نيته، مل يبطل عمله أصلًا، مل يبطل : أمحد ومجاعة عمن جاهد للمغنم ونيته خالصة هللا؟ قال
  .السلف العمل أصلًا، وإمنا جعلوا التفاوت بقدر النيات

)١/١٣(  

  



عمال اليت فيها ذكر الدنيا، وذكر الشارع عليه ثواب الدنيا فإنه كلما فكلما عظمت النية هللا يف األ
  .عن غريه: عظمت النية اخلالصة كلماعظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعين

طبعا ( فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله : ( -عليه الصالة والسالم-هنا قال 
يث تفاصيل الكالم يف النية، ودخول النية يف أبواب كثرية من العبادات، هذا يطول عليه الكالم احلد

جدا، وصنفت مصنفات يف هذا، وشروح كتب األحاديث أطالت يف شرح هذا احلديث، وإمنا نذكر يف 
ل هذه شرحنا هلذه األربعني النووية قواعد وتأصيالت متعلقة بشرح احلديث، كما هي العادة يف مث

  .الشروح املختصرة هلذه الكتب املهمة
الفاء هذه تفصيلية، تفصيل ملثال من األعمال اليت تكون هللا وتكون لغري ( فمن كانت هجرته : ( قال

من كانت هجرته إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت : ( اهللا، ذكر مثاال للهجرة قال
  ( .كحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ين

هجرة (  وإىل رسوله -جل وعال-ترك، وأصل اهلجرة هجرة إىل اهللا : الترك، هجر يعين: اهلجرة معناها
 -عليه الصالة والسالم-باتباعه (  باإلخالص، وابتغاء ما عنده، واهلجرة إىل النيب -جل وعال-إىل اهللا 

  .-لسالمعليه الصالة وا-والرغبة فيما جاء به 
عليه الصالة -ومن آثار ذلك، اهلجرة إىل اخلاصة اليت هي ترك بلد الشرك إىل بلد اإلسالم، فقال 

من كان تركه لبلد الشرك إىل بلد اإلسالم هللا ورسوله إىل اهللا : يعين( فمن كانت هجرته : ( -والسالم
ته إىل اهللا ورسوله فهجرته هللا من كانت هجر. ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله، هذا فيه تكرير للجملة

  .ورسوله
واملتقرر يف علوم العربية أن اجلمل إذا تكررت يف ترتب الفعل واجلزاء فإن شرط الفعل خيتلف عن شرط 

فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله نية وقصدا فهجرته إىل اهللا ورسوله ثوابا وأجرا، : اجلزاء؛ فلهذا نقول
  .صد، وما تعلق باجلواب األجر والثوابفما تعلق بالفعل النية والق

)١/١٤(  

  

وهذا فيه نوع من أنواع البالغة، وهو أن عمله جليل عظيم حبيث يستغىن لبيان جاللته وعظمه يستغىن 
فمن : ( -عليه الصالة والسالم-عن ذكره؛ ألنه من الوضوح والبيان حبيث ال حيتاج إىل ذكره، فقال 

هذا تعظيم، ورفع هلذا العمل، وهو أن تكون ( رته إىل اهللا ورسوله كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهج
( فهجرته إىل اهللا ورسوله : ( نية وقصدا وتعظيما للثواب واألجر بقوله: اهلجرة إىل اهللا ورسوله، يعين

  .حدث عن ثوابه وعظم ذلك: ثوابا وأجرا، يعين
هذا ( لدنيا يصيبها ( ( ها، أو امرأة يتزوجها ومن كانت هجرته لدنيا يصيب: ( مث بني الصنف الثاين فقال



حال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالًا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إىل ما هاجر 
  .إليه

هاجر العمل الظاهر : هذه النية يعين( فمن كانت هجرته لدنيا : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله 
رسوله؛ لكن نيته أنه يف هجرته يريد التجارة، أو يريد أن يتزوج امرأة يشارك فيه، من هاجر إىل اهللا و

من حيث أنه ال ثواب له فيها وال أجر، وقد يكون : يعين( فهجرته إىل ما هاجر إليه : ( فنيته فاسدة، قال
  .عليه فيها وزر

ه البدعة إىل  بلد الشرك إىل بلد اإلسالم، أو ترك بلد تظهر في-كما ذكرت لك ترك-واهلجرة هي ترك 
ترك بلد تظهر فيه الفواحش واملنكرات : بلد ال تظهر فيه البدعة، وإمنا تظهر فيه السنة، أو القسم الثالث

إىل بلد تقل فيه الفواحش واملنكرات ظهورا، وهذه كل واحدة منها هلا أحكام مذكورة يف كتب الفقه 
  .بالتفصيل

  احلديث الثاين
  دينهمجميء جربيل ليعلم املسلمني أمر 

ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض ( بينما حنن جلوس عند رسول اهللا : ( أيضا قال( وعن عمر 
فأسند ( الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النيب 

  .ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه

)١/١٥(  

  

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم :  عن اإلسالم، قاليا حممد أخربين: فقال
صدقت، فعجبنا له : قال. الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال

  !يسأله ويصدقه
يوم اآلخر، وتؤمن بالقدر أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وال: فأخربين عن اإلميان، قال: فقال

  .صدقت: قال. خريه وشره
  .أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: فأخربين عن اإلحسان، قال: قال
  .ما املسئول عنها بأعلم من السائل: فأخربين عن الساعة، قال: قال
لعراة العالة رعاء الشاة يتطاولون أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة ا: فأخربين عن أماراا، قال: قال

  .يف البنيان
هذا جربيل : اهللا ورسوله أعلم، قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: مث انطلق فلبثت مليا، مث قال

  .رواه مسلم( أتاكم يعلمكم دينكم 



كما : هذا احلديث حديث عظيم أيضا، مساه بعض أهل العلم أم السنة، مسى هذا احلديث أم السنة، يعين
  .يف القرآن أم القرآن، فهذا احلديث أم السنة؛ ألن مجيع السنة تعود إىل هذا احلديث

فإن احلديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان اإلميان الستة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر 
ب السلوك، والعبادة، أركان اإلسالم اخلمسة، وفيه ذكر الغيبيات واألمارات؛ بل قبل ذلك فيه ذكر آدا

 بذكر اإلحسان، وفيه ذكر الساعة وأمارا، وهذا -جل وعال-وصالح توجيه القلب، والوجه إىل اهللا 
  .نوع من ذكر األمور الغيبية ودالالت ذلك

: ( ( (((( (((( ((((((((  يف آية النحل-جل وعال-فهذا احلديث يعود إليه جل السنة، كما أن قول اهللا 
)))))))))))) ))))))))))))) )))))))))))))) )))) )))))))))) )))))))))))) ))) ))))))))))) ))))))))))))) 

) ) ))))))))))) )))))))))) )))))))))) ) ))))))))))))١٥. (  

)١/١٦(  

  

دخل يف هذه اآلية مجيع أحكام الدين، مجيع الدين يف هذه اآلية، ومجيع : قال طائفة من مفسري السلف
حاديث النبوية يف هذا احلديث، وهذا احلديث معروف حبديث جربيل، وروايته على هذا أصول األ

  ( .وروي أيضا، مقطعا ببعض االختصار يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ( الطول عن عمر 
وهذا احلديث فيه ذكر اإلسالم واإلميان واإلحسان، وفيه أن هذه الثالثة هي الدين؛ ألنه يف آخرها قال 

فإذًا الدين الذي هو اإلسالم منقسم إىل ثالث ( أتاكم يعلمكم دينكم : ( -يه الصالة والسالمعل-
  .اإلسالم، واإلميان، واإلحسان: مراتب

وهذا خنلص منه إىل قاعدة مهمة وهي أن االسم العام قد يندرج عنه، قد يندرج فيه أنواع منها االسم 
اإلسالم واإلميان واإلحسان؛ فاإلسالم منه اإلسالم، : ثةالعام؛ ألن اإلسالم هو الدين فجمع هذه الثال

أحد األقسام : وهذا مهم يف فهم الشريعة بعامة؛ ألن من األلفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته، يعين
  .هو اللفظ ذاته، وله نظائر إذا وجد هذا، فاالسم العام غري االسم اخلاص

م واإلميان واإلحسان، وليس هو االسم اخلاص إذا جاء االسم العام لإلسالم يشمل اإلسال: وهلذا نقول
مع اإلميان ومع اإلحسان؛ هلذا مل يلحظ هذا األمر طائفة من أهل العلم، فجعلوا اإلسالم واإلميان واحدا، 
ومل يفرقوا بني اإلسالم واإلميان حىت عزا بعضهم هذا القول جلمهور السلف، وهذا ليس بصحيح، فإن 

 اإلسالم واإلميان إذا كان هذا يف مورد وهذا يف مورد، إذا كان اإلسالم واإلميان يف السلف فرقوا ما بني
  .مورد واحد

هذا يف سياق وهذا يف سياق، هذا يف حديث : وأما إذا كان اإلسالم يف مورد واإلميان يف مورد، يعين



ا هذا احلديث فيه بيان وهذا يف حديث، فاإلسالم يشمل الدين مجيعا، واإلميان يشمل الدين مجيعا، فإذً
  .اإلسالم مبراتبه الثالث

)١/١٧(  

  

يف هذا مدح هلذه الصفة وإحدامها ( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ( 
مكتسبة واألخرى جبلية، أما شدة سواد الشعر، فهذه جبلية ال تكتسب، وال جيوز أن يصبغ بالسواد ملن 

ياض الثياب، فسياق هذا احلديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة، ليس بذي سواد، وأما شدة ب
  .-عليه الصالة والسالم-حيب الثياب البيض، وكان يلبسها، وأمر بتكفني املوتى فيها ( وهلذا كان النيب 

أنه ال يعرفونه يف املدينة، وأتى ذه الصفة اجلميلة شدة سواد : يعين( وال يرى عليه أثر السفر : ( قال
شديد بياض ( فيه أثر غبار أو تراب، وعادة املسافر أن يكون كذلك، وأيضا : يعين" ليس عليه"لشعر ا

  كأنه خرج من بيته يف نظافة أهله الساعة، فكيف يكون ذلك؟( الثياب 
إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة؛ هلذا قال ( وال يرى عليه أثر السفر : ( فإذًا يف قوله

 كان رمبا أتاهم -عليه السالم-وقد جاء يف بعض الروايات أن جربيل (  يعرفه منا أحد وال: ( بعدها
فيجيب، وهذا غري مراد هنا؛ ألنه ال يتوافق مع ( على صورة دحية الكليب أحد الصحابة، فيسأل النيب 

  .خالفًا ملن قال غري ذلك( وال يعرفه منا أحد : ( قوله
 أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة اهليئة والسؤال -ه السالمعلي-وهذا فيه التعليم، فإن جربيل 

 وتستفيد األمة من -رضوان اهللا عليهم-واألدب، ومعلما حيث سأل ألجل أن يستفيد الصحابة 
  .بعدهم
الضمري األول ( أسند ركبتيه إىل ركبتيه ( ( فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه : ( قال

وهذا فيه القرب من العامل، القرب من املسئول حىت يكون أبلغ يف ( يل، والثاين إىل النيب يرجع إىل جرب
  .أداء السؤال بدون رعونة صوت وال إيذاء، وأفهم للجواب

: جربيل على فخذيه، يعين: يعين( ووضع كفيه : ( فيها تفسريان: هذه قيل( ووضع كفيه على فخذيه ( 
جل أن تكون الضمائر راجعة على حنو ما رجعت عليه اجلملة األوىل ؛ قالوا ذلك أل( على فخذي النيب 

  .ألن توافق الرجوع أوىل من تعارضه بال قرينة

)١/١٨(  

  



وضع كفي نفسه على : ال، وضع كفيه على فخذيه هذه على فخذي جربيل أيضا، يعين: وقال آخرون
  ( .فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النيب 

 العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه، ومهيئا املسئول لإلجابة على سؤاله يف حسن يف هذا أن طالب
اجللسة، ويف حسن وضع اجلوارح، ويف القرب منه، وهذا نوع من األدب املهم، فإن سؤال طالب العلم 

  .للعامل، أو سؤال املتعلم لطالب العلم له أثر يف قبول العامل للسؤال، ويف انفتاحه للجواب
ر يف آداب طلب العلم، ويف الكالم عليه أن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون قد ذك

لبعض تالميذهم فيعطونه، وبعضهم ال ينشطون له فيعطونه بعض الكالم الذي يكون عاما، أو ال يكون 
  .مكتملًا من كل جهاته، وذلك راجع إىل حسن أدب طالب العلم أو املتعلم

لم أكثر أدبا يف جلسته، وأكثر أدبا يف لفظه، ويف سؤاله كان أوقع يف نفس املسئول؛ فإنه كلما كان املتع
فيحرص ويتهيأ نفسيا جلوابه؛ ألنه من احترم احترِم، ومن أقبل أقبل عليه فهذا فيه أن نتأدب مجيعا ذا 

  .األدب
سأل العامل يسأله بِنِدية ال يسأله على أحلظ على بعض طالب العلم، أو بعض املتعلمني أنه إذا أتى ي: فمثلًا

أنه يستفيد، فيجلس جلسة العامل نفسه، أو جيلس جلسة املستغين، ويداه يف وضع ليس يف وضع أدب، 
يف استرخاء تام، ليس فيه االستجماع وحنو ذلك، مما : واحدة هنا، واألخرى هناك، وجسمه أيضا يعين

  .الب العلم الذي سيستفيد منهيدل على أنه غري متأدب مع العامل، أو ط

)١/١٩(  

  

وهذه اآلداب هلا أثر على نفسية العامل أو ايب، فإنك تريد أن تأخذ منه العلم، وكلما كنت أذل على 
بل أكثر أهل العلم ... الوجه الشرعي يف أخذ العلم كلما كان العامل أكثر إقبالًا عليك؛ وهلذا جتد أن من

ه اخلصوصية راجعة إىل إيه؟ راجعة إىل أن هذا املتعلم كان متأدبا يف هلم خواص، هذا من خاصته، هذ
لفظه، ويف تعامله، ويف كالمه، ويف حركته مع شيخه مما جعل شيخه يثق فيه، ويقبل عليه يف العلم، 
ويعطيه من العلم ما ال يعطيه غريه، ويعطيه من جتاربه يف احلياة، وجتاربه مع العلم ومع العلماء، ويف 

  .ور، ويف الواقع مبا ال يفيده غري املتأدب معهاألم
 هذا، ونأخذها أيضا، من قصة إىل اخلضر مع موسى يف -عليه السالم-فهذه نأخذها من حديث جربيل 

  .سورة الكهف، وهي حرية بالتأمل يف آداب طلب العلم
ن أنواع الدين أال هذا سؤال عن نوع م( أخربين عن اإلسالم ( ( يا حممد، أخربين عن اإلسالم : ( قال

... وهو اإلسالم املتعلق باألعمال الظاهرة، فسأل عن اإلسالم، مث سأل عن اإلميان، مث سأل عن اإلحسان
  .إىل آخره



أنه ينقل : خمرب، يعين( فيه داللة على أن النيب " أخربين: "ويف قوله( يا حممد، أخربين عن اإلسالم : ( فقال
-إمنا هو مبلغ للدين عن اهللا ( افق ملا هو متواتر يف الشريعة أن النيب أيضا اخلرب عن اإلسالم، وهذا مو

  .-جل وعال
 -جل وعال-أيضا خمرب عن ربه ( اجعل كالمك يل خربا، فأخربين بذلك، والنيب : يعين( أخربين : قال( 

- ربه  فيما خيرب به عن-عليه الصالة والسالم-يف ذلك، كما جاء يف بعض األحاديث القدسية، قد قال 
  .-جل وعال

)١/٢٠(  

  

إىل آخره، هذا التفسري لإلسالم تفسري ( اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : قال( 
 بعض بياا يف حديث ابن عمر الثالث الذي نشرحه -إن شاء اهللا-لألركان اخلمسة املعروفة اليت سيأيت 

وهذا ركن ( ن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا اإلسالم أ: قال(  فـ -إن شاء اهللا-غدا 
صدقت : فقال. وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال( واحد 
. )  

باألعمال الظاهرة، ومل جيعل فيه األعمال الباطنة، أو بعض األعمال الباطنة، ( اإلسالم هنا فسره النيب 
 أن اإلسالم استسالم ظاهر، وهذا االستسالم الظاهر خيرب عنه بالشهادتني، وبإقامة األركان ومعىن هذا

  .العملية األربعة، والشهادة يف نفسها لفظ فيه االعتقاد، والتحدث، واإلخبار الذي هو اإلعالم
 (((( : ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( ((((-جل وعال-وعلى هذا فسر السلف كلمة شهد، فقوله 

شهد اهللا ما معناه هل اهللا ) ١٦(((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (
  .يشهد مبعىن أي شيء؟ يشهد مبعىن يعلم وخيرب

فإذًا شهادة املسلم بأن ال إله إال اهللا ال تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة، فمن شهد ذلك بقلبه ومل يظهر 
دة دون عذر شرعي فإنه ال شهادة له؛ بل ال بد يف الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه هذه الشها

اللغة، وأيضا من حيث الدليل الشرعي ال بد فيها من اإلظهار، وهو املوافق ملعىن اإلسالم الذي هو 
  .األعمال الظاهرة

 الشهادة، وهو أن معىن فإذًا دخول الشهادتني يف اإلسالم الذي هو األعمال الظاهرة راجع ملعىن
بعد االعتقاد اإلظهار واإلعالم واإلخبار، وهنا يأيت االعتقاد؛ اعتقاد الشهادتني : الشهادة اإلظهار، يعين

  .يرجع إليه؛ ألنه يف معىن شهد، يرجع إليه أركان اإلميان مجيعا

)١/٢١(  

  



 من اإلميان، وهو اإلميان اإلسالم هو األعمال الظاهرة، وال يصح إال بقدر مصحح له: وهلذا نقول
أقل قدر من اإلميان به يصبح املرء مسلما، هذا مشمول : الواجب باألركان الستة؛ فاإلميان الواجب يعين

ألن الشهادة معناها االعتقاد والنطق واإلخبار واإلعالم، فتشمل ( أن تشهد أن ال إله إال اهللا : ( يف قوله
  .إليه أركان اإلميان الستةهذه األمور الثالثة، فاالعتقاد يرجع 

إن املراد به هنا األعمال الظاهرة، فإنه ال : فنخلص من هذا إىل أن اإلسالم، وإن قال أهل العلم فيه
يصح اإلسالم إال بقدر من اإلميان مصحح له، وهذا القدر من اإلميان دلنا على اشتراطه لفظ أن تشهد؛ 

  .طن والظاهرألن لفظ الشهادة يف اللغة والشرع متعلق بالبا
واالعتقاد يف الشهادتني بأن ال إله إال اهللا، هذا هو اإلميان باهللا، وبأن حممدا رسول اهللا، يرجع إليه اإلميان 

 من اإلميان باملالئكة، والكتب، والرسل، واإلميان باليوم -عليه الصالة والسالم-ومبا أخرب به ( بالنيب 
  .اآلخر، والقدر خريه وشره

جلربيل باالعتقادات الباطنة، وهذا الفرق بني املقامني ألجل وردومها يف حديث ( لنيب اإلميان فسره ا
واحد، فاإلسالم إذا اقترن مع اإلميان رجع اإلسالم إىل األعمال الظاهرة ومنها الشهادتان، ورجع اإلميان 

م اإلسالم هذا، وإذا إىل األعمال الباطنة، وإذا أفرد اإلسالم فإنه يراد به الدين كله، وهو الذي منه قس
  .أفرد اإلميان فإنه يراد به الدين كله مبا فيه األعمال

)١/٢٢(  

  

قول : وهلذا أمجع السلف واألئمة على أن اإلميان قول وعمل واعتقاد، وعلى أن اإلميان قول وعمل يعين
اعة يف أن إذا أفرد، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة واجلم: وعمل واعتقاد، يعين

اإلسالم غري اإلميان، وأن اإلميان إذا جاء مستقلًا عن اإلسالم فإنه يعىن به الدين كله؛ يعىن به اإلسالم 
واإلميان واإلحسان، وإذا أتى اإلسالم يف سياق مستقل عن اإلميان يعىن به الدين كله، وأن اإلسالم 

م لألعمال الظاهرة، وجعل اإلميان لالعتقادات واإلميان إذا اجتمعا افترقا من حيث الداللة، فجعل اإلسال
  .الباطنة

 غري -كما ذكرت لك-من أهل العلم من السلف أيضا، من رأى أن اإلسالم واإلميان واحد، وهذا 
صحيح، ومنهم أيضا رأى أن اإلسالم واإلميان خيتلفان، ولو تفرقا أيضا، ولكن الصحيح أن اإلسالم إذا 

 لألعمال الظاهرة واإلميان لالعتقادات الباطنة، كما -كما ذكرت لكم-سالم اجتمع مع اإلميان صار اإل
  .دل عليه حديث جربيل هذا

اإلميان عند أهل السنة واجلماعة يزيد وينقص مع أنه متعلق باالعتقادات، واإلسالم عند أهل : نقول
هر، فكيف يكون هذا؟ السنة واجلماعة ال يطلقون العبارة أنه يزيد وينقص مع أنه متعلق بالعمل الظا



  وضح اإلشكال؟
يزيد وينقص، واإلسالم يف األعمال الظاهرة وال يقولون : اإلميان يعلقونه باالعتقادات الباطنة، ويقولون

  .إنه يزيد وينقص: فيه
 وفد -مثال-واجلواب عند هذا اإلشكال أن اإلميان إذا أريد به عامة أمور الدين، كما جاء يف حديث 

آمركم باإلميان باهللا وحده، أتدرون ما اإلميان : ( -عليه الصالة والسالم-ال هلم عبد القيس حيث ق
  .وهذا نوع من األعمال( أن تؤدوا اخلُمس من املغنم : ( مث ذكر أمور اإلميان، وقال( باهللا وحده؟ 

)١/٢٣(  

  

وإذا كان كذلك،  يف مسمى اإلميان، -من أهل السنة داخلة: يعين-فإذًا األعمال باتفاق السلف داخلة 
اإلميان يزيد وينقص، فإنه يرجع يف هذه الزيادة إىل االعتقاد، ويرجع إىل األعمال الظاهرة، : فإذا قالوا
  .أن اإلسالم يزيد وينقص؛ ألن اإلميان الذي يزيد وينقص إميان القلب وإميان اجلوارح: وهذا يعين

:  ورسله، هذا الناس ليسوا فيه سواء بل خيتلفونوإميان القلب اعتقاده بقوة إميانك باهللا ومالئكته وكتبه
منهم من إميانه كأمثال اجلبال، ومنهم من هو أقل من ذلك، وهو يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، 

واألعمال الظاهرة اليت هي من اإلميان تزيد أيضا وتنقص، فكلما زادت زاد إميان العبد، وكلما نقصت 
  .باملعصية أيضا، ويزيد بترك املعصيةنقص إميان العبد، وينقص اإلميان 

اإلسالم أيضا يزيد وينقص، على اعتبار أن اإلسالم هو اإلميان يف داللته : بعض أهل العلم أيضا يقول
على االعتقاد والعمل، أو يف داللته على األعمال الظاهرة، فإن األعمال الظاهرة أيضا، يزيد معها 

  .يد معها اإلسالم؟ ألن اإلسالم استسالماإلسالم ويزيد معها اإلميان، كيف يز
ما اإلسالم؟ اإلسالم هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله، 

فاإلسالم فيه استسالم هللا بالتوحيد، وهذا داخل يف الشهادتني، أو تدخل فيه الشهادتان، فهذا إذًا يزيد 
  . بالتوحيد خمتلف يتفاوتون فيه، واالنقياد بالطاعة أيضا يتفاوتون فيهالناس فيه وينقص استسالمهم هللا

إذًا من أطلق هذا القول فال يغلط، وقد أطلقه مرة شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ولكن القول املعتمد عند 
 السلف أم يعربون يف الزيادة والنقصان عن اإلميان دون اإلسالم؛ ألن يف ذلك خمالفة للمرجئة الذين

يف اعتقاده القلب، وإمنا يتفاوت الناس عندهم يف األعمال : جيعلون اإلميان الناس يف أصله سواء، يعين
  .الظاهرة
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فتقيد السلف بلفظ اإلميان يزيد وينقص، خالفًا للمرجئة الذين جعلوا الزيادة والنقصان يف األعمال 
س فيه سواء، كما يعربون عنه بقوهلم وأهله يف الظاهرة دون اعتقاد القلب، وعندهم اعتقاد القلب النا

  .أصله سواء
فيعربون عن اإلميان بأنه هو الذي يزيد وينقص دون اإلسالم، هلذا فتأخذ بتعبريهم، وال تطلق العبارة 

  .األخرى؛ ألا غري مستعملة عندهم مع أا إن أطلقت فهي صحيحة إن احتيج إليها
سألة اإلسالم، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه لفت يف جوابه عن م: يعين( صدقت : قال( 

االنتباه؛ انتباه الصحابة إىل هذه املسائل، كيف يسأل ويصدق؟ فاملتعلم إذا أتى بأسلوب يف السؤال 
يعرف أن ( يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم املسئول فإن هذا حسن ليستفيد منه اآلخرون؛ ألن النيب 

  .يقه له دال على هذا بوضوحهذا جربيل، وتصد
ففي هذا أن املتعلم يأيت للعامل مبعرفته مبا يسأل إلفادة غريه، وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم 

أن تؤمن باهللا ومالئكته : فأخربين عن اإلميان، قال: قال! فعجبنا له يسأله ويصدقه: ( الشرعية، قال
  .ذكر أركان اإلميان الستة(  خريه وشره وكتبه ورسله واليوم اآلخر وأن تؤمن بالقدر

 ( ((((((( -جل وعال-وهذه األركان جاءت يف القرآن أيضا، منها مخسة متتابعة جاءت يف قول اهللا 
 )))))) ))))))) )))) ) ))))))))))))))))) )))))))) ))) )))))))) ))))))) )))))) ))))))))))

  .هذه أربعة) ١٧( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((

)١/٢٥(  

  

: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( وقوله
: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( وكما يف قوله) ١٨((((((((((((( ((((((((((((((( ( (

)))))) ))))))))))))) )))))))))))) )))))) ))))))) )))))))) ))))))))))))) )))))))))) )))))) )))))) )
 )))))))) )))))))))))) ))))))))))) ))))))))))) ))))))))))))))))) )))))) )))))))) ))))) ) )))))) )))

: ( ((((( (((( (((((( -جل وعال-ويف القدر جاء قوله ) ١٩(((((( (((( ((((((( (((((((( ( (
  .أن أصول هذه األركان هذه جاءت أيضا يف القرآن: يعين) ٢٠((((((( ( (((((((((((( (

وهذه األركان الستة هي اليت عرب عنها بأركان اإلميان، واخلمسة اليت قبلها بأركان اإلسالم، أركان 
  .اإلميان ما معىن كوا أركانا؟

فظ أركان اإلميان مل يرد يف شيء نلحظ مسألة مهمة ينبغي لكم أن تنتبهوا هلا أن لفظ أركان اإلسالم، ول
من النصوص، مل يرد أن لإلميان أركانا، وال أن لإلسالم أركانا، وإمنا عرب العلماء بلفظ الركن اجتهادا 

من عندهم، وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا األصل، وهو أن التعبري عن هذه 



ه هي األركان، وفهمهم صحيح بال شك؛ ألن الركن هو ما باألركان إمنا هو فهم ألهل العلم يف أن هذ
  .تقوم عليه ماهية الشيء

فالشيء ال يتصور قيامه إال بوجود أركانه، فمعىن ذلك أنه إذا ختلف ركن من األركان ما قام البناء، فإذا 
قام البناء؛ ألن اختلف اإلميان بالقدر ما قام بناء اإلميان أصلًا، إذا ختلف ركن اإلميان باليوم اآلخر ما 

الركن يف التعريف االصطالحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا ختلف ركن مل يقم الشيء أصلًا، 
  .مل يقم الشيء وجودا شرعيا؛ ألن قيامه مبين على تكامل أركانه: يعين
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، والعلماء مل يتفقوا هذه هي أركان اإلسالم اخلمسة: وهذا يورد علينا إشكاال وهو أنه يف اإلسالم قيل
على أن من ترك احلج والصيام مجيعا من أركان اإلسالم أنه ليس مبسلم، واتفقوا على أنه من ترك ركنا 

  .من أركان اإلميان فإنه ليس مبؤمن أصلًا، وهذا يرجع إىل أن اصطالح الركن اصطالح حاجز
 أن العلماء -ا يتعلق به، وما يتعلق اخاصة يف مسائل اإلميان واإلسالم والتكفري وم-فينبغي أن تفهم 

أتوا بألفاظ لإلفهام، فهذه األلفاظ اليت لإلفهام ال حتكم على النصوص، وإمنا النصوص اليت حتكم على ما 
أن نفهم االصطالحات على ضوء النصوص، وأن نفهم النصوص : أتى العلماء به من اصطالحات، يعين

  .على ضوء االصطالحات
ح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا يف فهم الدليل الشرعي لالصطالح ففهمنا فإذا صار االصطال

 -مثال-ذلك، وهذا يتضح ببيان أركان اإلسالم، فإنه لو ختلف ركنان من أركان اإلسالم، ختلف احلج 
والصيام، فإن أهل السنة واجلماعة ما اتفقوا على أن من مل يأت باحلج والصيام فإنه ليس مبسلم؛ بل 

 واختلفوا -مثال-هو مسلم؛ ألنه شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ وألنه أقام الصالة : الواق
ومل يأت ا دون جهد هلا مع أنه ختلف عنه ركن أو : فيما عدا ذلك من األركان فيما إذا تركها، يعين

  .أكثر
ف يف تعريف الركن عن فهم أركان أنه يف فهم أركان اإلسالم، جنعل هذه األركان ختتل: وهذا يعين

يكتفى يف اإلسالم بوجود الشهادتني والصالة، ويف غريمها خالف، : اإلميان، فنقول يف أركان اإلسالم
  .وأما يف أركان اإلميان فمن ختلف منه ركن من هذه األركان فإنه ليس مبؤمن هذا من حيث التأصيل
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ختلف عنه بعض أركان اإلسالم، وال يصح أن يسمى مؤمنا إن ميكن أن يسمى مسلما ولو : فإذًا نقول
ختلف عنه ركن من أركان اإلميان، إذا تقرر هذا فأركان اإلميان الستة هذه فيها قدر واجب ال يصح 
إسالم بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من مل يأت به فليس مبؤمن، وهناك قدر زائد على هذا تبعا 

  .من الدليلللعلم، أو تبعا ملا يصله 
فما هو القدر ازئ وهو الذي من مل يأت به صار كافرا؟ فهذا هناك قدر جمزئ يف اإلميان باهللا، قدر 
إىل ... جمزئ يف اإلميان بالرسل، قدر جمزئ يف اإلميان بالكتب، وقدر جمزئ يف اإلميان باليوم اآلخر والقدر

  .آخره
:  بأنه واحد يف ربوبيته، وإميان باهللا بأنه واحد يف ألوهيته، يعينإميان باهللا: أما اإلميان باهللا فهو ثالثة أقسام

 ( -سبحانه وتعاىل-بأنه واحد يف أمسائه وصفاته ال مثيل له : يف استحقاقه العبادة، وإميان باهللا يعين
) ) ))))))))))) )))))))))) )))))) ) )))))) ))))))))))) ))))))٢١. (  

أنه هو إىل اخلالق له، :  هو رب هذا الوجود، يعين-جل جالله-تقد أن اهللا القدر ازئ من األول أن يع
املدبر له، املتصرف فيه، خالق له، مدبر له، ومتصرف فيه كيف يشاء، هذه الربوبية، باإلهلية بأنه ال أحد 

الذي يستحق العبادة، أو شيئا من أنواع العبادة، ال أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة من اخللق؛ بل 
  . وحده-جل جالله-يستحق هو اهللا 

 له األمساء احلسىن والصفات العال دون متثيل هلا بصفات -جل وعال-أن يؤمن بأن اهللا : والثالث
املخلوقني، ودون تعطيل له عن أمسائه وصفاته بالكلية، أو جحد لشيء من أمسائه وصفاته بعد وضوح 

  .باهللاحلجة فيها له، هذا القدر ازئ من اإلميان 
 له خلق من خلقه امسهم املالئكة، عباد -جل وعال-اإلميان باملالئكة القدر ازئ أن يؤمن بأن اهللا 

 مربوبون ال يستحقون شيئًا، وأن منهم من يأت بالوحي لألنبياء، هذا -جل وعال-يأمترون بأمر اهللا 
  .القدر هو الواجب
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 فهذا انتفى عنه أصل، انتفى عنه هذا الركن وهو -شفت أحدما -ال أنا أنكر وجود مالئكة : فإذا قال
أنا : أنا ما أعلم ميكال هذا، فإنه ال يقدح يف إميانه باملالئكة؛ ألنه يقول: اإلميان باملالئكة؛ لكن لو قال

 مالئكة؛ لكن ميكال ما أعرف هذا ميكال، فيبلغ -جل وعال-مؤمن بوجود هذا اخللق من خلق اهللا 
اآلية اليت فيها ذكر ميكال، ويبلغ مبا جاء فيه، ) ٢٢( ((( ((((( ((((((( (( ( (آية البقرة باحلجة فيه يف 

  .فإن علم أا آية مث مل يؤمن كان جاحدا هلذا الركن من األركان
 ويبلِّغُ مبا جاء فيه، فإن علم أا آية مث" ميكَالَ"اآلية اليت فيها ذكر ) ... ٢٣( ((( ((((( ((((((( (( ( (



  .مل يؤمن، كان جاحداً هلذا الركن من األركان
  . مع العلم-أيضاً-وهو الذي جيب على كل أحد، وقدر يتفاضل فيه الناس واجب : فإذًا فيه قدر جمزئ

إخل، وهذا واسع وكلما علم شيئاً واجب من ذلك ... فكلما علم شيئاً من ذلك وجب عليه اإلميان به 
  .زاد أجره وثوابه وإميانه ويقينه 

جل -أن يعتقد االعتقاد اجلازم الذي ال شك فيه بأن اهللا ... القدر ازئ منها أن يعلم : اإلميان بالكتب
- وأن منها القرآن الذي هو كالمه -جل وعال- أنزل على من شاء من رسله كتباً هي كالمه -وعال

  . وهذا هو القدر ازئ من ذلك-جل وعال
أنا ال أعرف التوراة، فإذا عرف وجب عليه، وهكذا يف : د يقولوما بعد ذلك أن يؤمن بالتوراة، ق

  .تفاصيل ذلك
فمن علم شيئا بدليله، بنصه وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل يف الدين جيب عليه أن يؤمن 

  .ذا القدر ازئ، وهو الذي يصح معه إميان املسلم
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 أرسل -جل وعال-اجلازم الذي ال ريب فيه، وال تردد بأن اهللا وهو االعتقاد : وكتبه ورسله اإلميان 
عليه الصالة -، وأن خامتهم حممد -جل وعال-رسالً خللقه، وأن هؤالء الرسل موحى إليهم من اهللا 

 -أيضا- ويتبعه، فهذا هو القدر ازئ، وما بعد ذلك -عليه الصالة والسالم- فيؤمن به -والسالم
  . مستحبة يف تفاصيله -أيضاً-ه من العلم، وفيها أشياء يكون واجبا بقدر ما يصل

طبعاً هذا احلديث قد ندخل فيه العقيدة كلها، ويطول الكالم، لكن ننبهك على أصول يف فهم هذه 
  .األحاديث 

 جعل يوماً -جل وعال-أن يؤمن بأن اهللا -القدر ازئ منه، الذي يتحقق به قيام الركن : واليوم اآلخر 
 الناس، يعودون إليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون رم وجيازي احملسن بإحسانه واملسيء حياسب فيه

 يدخل النار، وأن املسلم يدخل اجلنة، هذا -الكفار:  يعين-بإساءته، وأن احملسن يدخل اجلنة وأن املسيء
  .القدر واجب، ركن، وما بعد ذلك يكون حبسب العلم 

هذا هو القدر ازئ، بأنه ما من شيء ...  بأن يؤمن -تعاىل-من اهللا خريه وشره : يؤمن بالقدر: والقَدر
  .جل وعال-يكون إال وقد قدره اهللا 

سبحانه - علم هذا الشيء قبل وقوعه، وعلْمه بذلك أول، وأنه كتب ذلك عنده -سبحانه-أنه : مبعىن
  .-وتعاىل

أن القدر سابق، فيشمل ذلك : لقدر السابق، يعينويغين عن اعتقاده الكتابة قبل العلم بدليلها أن يؤمن با



، والكتابة؛ ألن األقسام اآلتية مقارنة أو -جل وعال-علم اهللا : يشمل اعتقاده أن القدر سابق العلم... 
  .الحقة، وليست سابقة 

 جل- كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه ما من شيء إال واهللا -جل وعال- بأن ما شاء اهللا -أيضاً-ويؤمن 
: ( (((( ((((((( (((((  مجيع األشياء كما قال-جل وعال- فيخلق -سبحانه- هو الذي خيلقه -وعال

) ) ))))))٢٤. (  
  .إميانٌ بالقدر السابق ومبشيئة اهللا وقدرته وخلقه؛ إلنفاذ القدر السابق... فإذًا اإلميان بالقدر 

  .ن بسبق القدرهذا قدر واجب ال يصح اإلميان بدونه، وهو الركن فيه أن يؤم

)١/٣٠(  

  

بالقضاء الواقع، يعتقد أنه مبشيئة اهللا وخلقه هلذا الفعل يعلم مراتب : وفيما يتعلق باملقدور الواقع، يعين
  .القدر األربعة، وتفاصيل ذلك، هذا حبسب ما يصل إليه من العلم فمنه واجب، ومنه مستحب

، -كما فسرت لك-الذي يكون قريناً لإلسالم : نإذا تقرر هذا فاإلميان الشرعي املراد به يف هذا املوط
  .االعتقاد الباطن: يراد به

فإذا قرن بني اإلسالم واإلميان انصرف اإلسالم إىل عمل اللسان وعمل اجلوارح، واإلميان إىل 
  .ال يتصور أن يوجد إسالم بال إميان، وال أن يوجد إميان بال إسالم: االعتقادات الباطنة؛ فلهذا نقول إذًا

فكل مسلم ال بد أن يكون معه من اإلميان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسالمه، ولو مل يكن عنده 
ذلك القدر ما سمي مسلماً أصالً، فال يتصور مسلم بال إميان، فكل مسلم عنده قدر من اإلميان، وهذا 

  .القدر هو القدر ازئ الذي ذكرت لك
إلميانه، فإنه ال يقبل من أحد إميان بال إسالم، كما أنه ال يقبل وكل مؤمن عنده قدر من اإلسالم مصحح 

  .من أحد إسالم بال إميان
  .أنه وجد إسالمه الظاهر مع أصل اإلميان الباطن، وهو القدر ازئ: هذا مسلم، فمعناه: فإذا قلنا

ى مرتبة من اإلسالم، اإلميان يتفاوت أهله فيه، ولتفاوت أهله فيه صار اإلميان أعل: إذا تقرر هذا فنقول
وصار املؤمن أعلى مرتبة من املسلم؛ ألن اإلميان يف املرتبة اليت هي أعلى من مرتبة اإلسالم قد حقق فيها 
اإلسالم، وما معه من القدر ازئ من اإلميان، وزاد على ذلك فيكون إذًا إميانه أرفع رتبة من إسالمه؛ 

  .ألنه اشتمل على اإلسالم وزيادة
( كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا؛ وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب :  العلماءوهلذا قال

أو : -عليه الصالة والسالم- مؤمن، فقال -يا رسول اهللا-أعط فالنا فإنه : ( قال له أحد الصحابة
  ( .أو مسلم : -علية الصالة والسالم-مسلم، فأعادها عليه الصحايب، فقال 



)١/٣١(  

  

فيها دليل على تفريق ما بني املسلم واملؤمن، فإن مرتبة املؤمن أعلى من مرتبة " أو مسلم: "لهفهذا قو
: ( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((((((( املسلم، كما دلت عليها آية احلجرات

فدل على أم ) ٢٥( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( 
  .مل يبلغوا مرتبة اإلميان الذي هي أعلى من مرتبة اإلسالم 

فإذًا خنلص من هذا إىل أن اإلميان الذي هو حتقيق هذه األركان الستة بالقدر ازئ منه، ليس هو املراد 
  .أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: بذكر هذه املراتب؛ ألنه داخل يف قوله

فتحقيق مرتبة اإلميان يكون بالقدر ازئ، وما هو أعلى من ذلك؛ ألن اإلميان أعلى رتبة من اإلسالم، 
  .واملؤمن أعلى رتبة من املسلم 

: اإلميان قول وعمل، وقالت طائفة: السلف تنوعت عبارام يف اإلميان وأنواعه، فقالت طائفة منهم
  .اإلميان قول وعمل ونِية : ناإلميان قول وعمل واعتقاد، وقال آخرو

وهذا مصري منهم إىل شيء واحد وهو أن اإلميان إذا أُطلق، أو جاء على صفة املدح ألهله يف النصوص 
  .أو يف االستعمال فإنه يراد به اإلميان الذي يشمل اإلسالم 

 املدح له، ولو كان مع اإلميان ومل نذكر اإلسالم، أو جاء يف مورد فيه: قلنا... إذا أُطلق ! الْحظْ هذا
: هنا تنوعت عبارام، فقال بعضهم:  لدخول العمل فيه، فنقول-أيضاً-اإلسالم؛ فإنه يشمل اإلسالم 

قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب : اإلميان قول وعمل، من قال هذا فإنه يعين بالقول
  .وعمل اجلوارح
هو القول : هذا هو العمل، وقول اللسان: وارحهو اعتقاده، وعمل القلب وعمل اجل: وقول القلب

قول وعمل، فاالعتقاد داخل يف : رجع إىل أنه قول وعمل واعتقاد؛ ألن االعتقاد داخل يف قول من قال
  .هو اعتقاده : القول؛ ألن املراد به قول القلب، وقول اللسان، وقول القلب

)١/٣٢(  

  

ما يصح به اإلميان، فزاد هذا القيد : يريد بالنيةقول وعمل ونية، :  من السلف-وهم كثري-من قال 
: ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( -جل وعال-تنبيها على أمهيته، لقول اهللا 

النية يف القول والعمل، وهذا : من عمل وهو مؤمن صار القول والعمل مع النية، يعين) ٢٦(((((((( ( (
  .عتقاد؛ ألن النية هي توجه القلب وإرادة القلب وقصد القلبراجع أيضاً إىل اال

 يزيد وينقص؛ يزيد -كما ذكرت لك-فإذًا إذا اختلفت العبارات فاملعىن واحد، واإلميان عندهم 



  .بالطاعة وينقص بشيئني؛ بنقص الطاعات الواجبة أو ارتكاب احملرمات 
 -جل وعال-إضافة القدر إىل العامل، أما فعل اهللا ، الشر هنا من باب "بالقدرِ خريه وشره: "قوله هنا

  ( .والشر ليس إليك : ( فليس فيه شر كما جاء يف احلديث
( أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك : قال. فأخربين عن اإلحسان: قال. صدقت: قال( 
.  

: رونا بأشياء أيضا، مقرونا بالتقوىاإلحسان هنا ركن واحد، واإلحسان جاء يف القرآن مق: قال العلماء
 بالعمل -أيضاً-ومقرونا ) ٢٧( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (

  .الصاحل، ومقرونا بأشياء 
: ( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( -جل وعال-وأيضاً أتى اإلحسان مستقالً كقوله 

  .إحسان العمل: ويراد باإلحسان) ٢٨ (( (
هذا ركن به حيصل ( أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك : ( وقوله هنا يف بيان ركنه

  .اإلحسان؛ ألن اإلحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا
أن يكون فاعله وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر جمزئ يصح معه أن يكون العمل حسنا، و

 من اإلحسان ال يصح عمله بدونه، مث هناك القدر الواجب أو -أيضاً-حسنا، فكل مسلم عنده قدر 
  .املستحب اآلخر ليتفاوت الناس فيه حبسب احلال الذي يتحقق به هذه املرتبة

)١/٣٣(  

  

ن تكون النية فيه أ: أن يكون خالصاً ثوابه، يعين: فأما القدر ازئ فأن يكون العمل حسنا، مبعىن
صحيحة، وأن يكون على وفق السنة، وأما القدر املستحب فأن يكون قائماً يف عمله على مقام املراقبة، 

  .أو مقام املشاهدة
فمقام املراقبة هذا أقل، ومقام املشاهدة هذا أعظم املراتب اليت يصري إليها العبد املؤمن، وهو أن يكون 

  .عنده األشياء حق اليقني 
أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك ( ( فهي يف قول النيب : املرتبة األوىل مرتبة املراقبةفأما 
وهي مقام أكثر الناس، فإم إذا وصلوا هلذه ( فإن مل تكن تراه فإنه يراك : ( ذكر مقام املراقبة يف قوله( 

  . على مقام املراقبة-جل وعال-املرتبة فإم يعبدونه 
- مطَّلع عليه، وأنه بني يدي اهللا -جل وعال-ذا راقب اهللا دخل يف الصالة مبراقبته هللا، يعلم أن اهللا فإ

: ( ((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((  يف سورة يونس-سبحانه- كما قال -جل وعال
))))) )))))))))) ))))) )))) )))))) )))) ))))))))))) )))) ))))))))) ))) ) ) ))))) )))))))))) )))) )))



)٢٩. (  
 -جل وعال- للعبد، صلِّ صالة مودع لتعلم أن اهللا -جل وعال-فهذا مقام اإلحسان مبراقبة اهللا 

 يعلم ذلك -سبحانه- مطلع عليك، وما تفيض يف شيء إال وهو يعلمه -جل وعال-مراقبك، وأنه 
  .-سبحانه وتعاىل-ويراه ويبصره منك 

 املرء حترك يف صالته -مثالً-فإذا . راقبة، وكلما عظمت هذه رجعت إىل إحسان العملفهذا مقام امل
  . له واطالعه عليه فإنه مباشرة سيخشع الستحضاره هذا املقام-جل وعال-فاستحضر مقام مراقبة اهللا 

)١/٣٤(  

  

أن تعبد اهللا كأنك : ( هبقول( مقام املراقبة أعلى منه ألهل العلم مقام املشاهدة، وهو الذي أخرب به النيب 
وهذه املشاهدة املقصود ا مشاهدة الصفات ال مشاهدة الذات؛ ألن الصوفية والضالل هم ( تراه 

الذين جعلوا ذلك مدخال ملشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان، وإمنا ميكن 
  . يف خلقه-عالجل و-مشاهدة الصفات، ويعنى ا مشاهدة آثار صفات اهللا 

 وبأمسائه أرجع كل شيء حيصل -جل وعال-فإن العبد املؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات اهللا 
  . أو إىل صفة من صفاته-جل وعال-يف ملكوت اهللا إىل اسم من أمساء اهللا 

كوته، وإذا فإذا رأى حسنا أمامه أرجعه إىل صفة من صفات اهللا وإىل أثر من آثار أمسائه احلسىن يف مل
رأى سيئًا أرجعه إىل صفة من صفات اهللا، وإذا رأى خلقا فيه كذا أرجعه إىل صفة من صفات اهللا، وإذا 
رأى طاعة أرجعها إىل صفة، وإذا رأى معصية، وإذا رأى مصيبة، وإذا رأى حربا، وإذا رأى قتاال، وإذا 

فإن مقام مشاهدته لصفات اهللا تقتضي رأى علما، أي حالة من احلاالت يراها يف السماء أو يف األرض 
  . وصفاته يف خلقه-جل وعال-أنه يرجع كل شيء يراه إىل آثار أمساء اهللا 

وبصفاته وبأثرها يف ملكوته، فيأيت لعظم علمه بذلك ( وذا حيصل هذا املقام ملن عظم علمه بأمساء اهللا 
 رقيب عليه وأنه حميط به، وأنه -جل وعال- بالعبد، وأن اهللا -جل وعال-حىت يشهد صفة إحاطة اهللا 

شاهد عليه فيعظم ذلك يف نفسه حىت يستحيي أن يكشف عورته يف خلوة ال يراه إال هو كما جاء يف 
  .؛ هذا ألجل مقام املشاهدة العظيم( إن اهللا أحق أن يستحىي منه : ( احلديث، قال يف كشف العورة

ح أعمال القلوب على منهج أهل السنة جيعلون هذا فإذًا أهل السنة الذين يتكلمون يف الزهد وىف إصال
  .مقام املشاهدة واملراقبة: على مقامني

)١/٣٥(  

  



: (  يف وصفها، وكل هذا راجع إىل اإلحسان، إحسان العمل-كما ذكرت لك-واملشاهدة 
حسان وكلما عظم مقام املشاهدة أو املراقبة زاد إ) ٣٠(((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ( (

  .العمل 
جل -؛ ألن علم الساعة عند اهللا ( ما املسئول عنها بأعلم من السائل : قال. فأخربين عن الساعة: ( قال
: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( -وعال

) )))))))) ) )))) )))) )))))))))))) ))))))))))) )) )))) ))))))))))) )) ) )))))))))) ))))))))))))) ))
  .كما يف آية األعراف) ٣١(((((((( ( ( (

األشراط : الساعة هلا أمارات، وهي الدالئل والعالمات، واألمارات يعين( فأخربين عن أماراا : ( قال
أشراط : يعين) ٣٢(: ( (((((( (((((( (((((((((((( ( ( -جل وعال-كما جاء يف آية سورة حممد قال 

  الساعة، وهي عالماا، مجع شرط وهو العالمة البينة الواضحة اليت تدل على الشيء
  ( .فأخربين عن أماراا : ( قال

أشراط وأمارات صغرى، وأشراط وأمارات كربى، وهذا : أمارات الساعة قسمها العلماء إىل قسمني
  ( .ن تلد األمةُ ربتها أ: ( املذكور هنا هي األمارات الصغرى، ذكر منها

هي اليت حتصل قبل خروج املسيح الدجال، فما : واملقصود باألشراط الصغرى أو األمارات الصغرى
أنه من عالمات الساعة، فإن هذا من األشراط ( كان قبل خروج املسيح الدجال مما أخرب النيب 

  .الصغرى

)١/٣٦(  

  

ال تقوم الساعة حىت : ( صل تباعا يف ذلك فمثال قولهمث ما بعد ذلك من األشراط الكربى، وهي عشر حت
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من املدينة تضيء هلا ( هذا من األشراط الصغرى، ( تقاتلون قوما كذا 

أو اعدد ( ال تقوم الساعة حىت يفتح بيت املقدس ( هذا من األمارات الصغرى، ( أعناق اإلبل بالبصرة 
مويت، وفتح بيت املقدس، مث : اعدد ستا بني يدي الساعة: (  عون بن مالك املعروفستا كما يف حديث

  .إخل، هذه مجيعاً أشراط صغرى( ... موتانٌ خيرج فيكم كقُعاصِ الغنم، مث استفاضة املال 
وهذه األشراط الصغرى ذكْرها ال يدل على مدح أو على ذم، فقد يذكر الشيء على أنه عالمة من 

  .المات الساعة وليس هذا دليالً على أنه حممود أو مذموم، أو على أنه منهي عنه يف الشريعةع
 -عليه الصالة والسالم-فقد يكون الشيء من األشراط وهو من األمور احملمودة يف الشريعة، كما قال 

 فتح مويت، مث: اعدد ستا بني يدي الساعة: ( يف احلديث الذي ذكرت لك حديث عوف بن مالك قال
  .وهو من األمور احملمودة، وقد يكون من األمور املذمومة( بيت املقدس 



بكونه شرطاً ال : فإذًا وصف الشيء بأنه من أشراط الساعة الصغرى أو الكربى ال يدل بنفسه، يعين
  .يدل على مدحه أو ذمه بل هذا له اعتبار آخر

: ربتها يعين( أن تلد األمة ربتها : ( ى، قالاألمارات الصغر: يعين( فأخربين عن أماراا : ( قال هنا
  .سيدا، فاألمة إذا ولَدت فإن مولودها الذكر أو األنثى هو سيد كمالك األمة

فإذًا األمة هذه اليت ولدت هذا الولد أصبحت مسودة له فهو سيد على أمه، والبنت سيدة على اَألمة 
 بعد موت السيد؛ وال تعتق مبجرد والدا منه بل بعد موته باعتبار أن األب سيد؛ هلذا تعتق أم الولد

  ( .أن تلد األمة ربتها : ( ألجل الوالدة؛ فلذلك قال هنا

)١/٣٧(  

  

هذا كناية : السيدة تلد سيدا؛ ألن البنت املولودة حرة وسيدة، وقال أهل العلم يف هذا: الربة هنا مبعىن
إال فإنه موجود يف العصور األوىل، يف عهد اإلسالم األول، أو إخبار عن كثرة الرقيق حيث يكثر هذا، و

موجود فيما قبله ولود األمة لسيدها أو لسيدا، وهذا غري املقصود به هذا اخلرب بأنه من أمارات 
  .الساعة

أن يكثر ذلك حبيث يكون ظاهراً فيكون عالمة، وقد حصل هذا، فقد حصل ملا كثرت : لكن املقصود به
رجل يأخذ إماء كثرية ويصري له عشر أو عشرون من اإلماء، فيطأ هذه ويطأ هذه، فكل الفتوح صار ال

  .واحدة تنجب فيصبح األوالد أسيادا على األمهات لكثرة الرقيق 
أن ترى الفقراء الذين ليسوا : يعين( وأن ترى احلُفَاة العراة العالة رِعاَء الشاة يتطاولون يف البنيان : ( قال

 عليه من رعي للشاة أو تتبع للجِمال أو -جل وعال-ليسوا بأهل للتطاول لما جعلهم اهللا بأهل للغىن، و
 على هذا، فمن العالمات أم يتركون هذا الذي هو هلم، ويتجهون -جل وعال-حنو ذلك، جعلهم اهللا 
  .للتطاول يف البنيان

 ال -رضوان اهللا عليهم-صحابة والتطاول يف البنيان جاء يف ذمه أحاديث كثرية معروفة، فقد كان ال
 ففي هذا ذم للذين يتطاولون يف -رضوان اهللا عليهم-يتطاولون يف البنيان، بل كانت منازهلم قصرية 

  .البنيان، وهم ليسوا أصالً بأهل لذلك
  .وهذا فيه تغري الناس وكثرة املال، وأن يكون املال يف أيدي من ليس له بأهل 

جاءت يف بعض : مليا( ذلك عمر ": فلبثت"جربيل، : انطلق يعين( يا مث انطلق، فلبثت مل: ( قال
فإنه : قال. اهللا ورسوله أعلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت( ( الروايات أا ثالثة أيام، مث قال النيب 

  ( .جربيل أتاكم يعلمكم دينكم 



 به، أخربه حىت يعظم وقع هذه -معليه الصالة والسال- بذلك مع علمه -عليه الصالة والسالم-أخربه 
  .األسئلة، وجواب هذه األسئلة 

)١/٣٨(  

  

 يطول الكالم عليه، وطال بنا الوقت أيضا، فعذرا ألجل طول هذا احلديث -أيضا-هذا احلديث 
تفاريع اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله يطول أيضا، وتفاريع الكالم عن ... والكالم على تفاريعه 

  .، وإخالص العمل، وكيف يكون ذلك يطول الكالم عليهاإلحسان
على تلك : وإمنا نقصد من هذا الشرح إىل ذكر أصول عامة يف فهم هذه األحاديث ينبين عليها، أي

جل -األصول فهم العلم يف فروعه، فهم احلديث والسنة والفقه والعقيدة فيما نرجو، ونسأل اهللا 
  . العظيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد  أن ييسره يل ولكم، وأستغفر اهللا-وعال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :أما بعد. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 يل ولكم العلم النافع والعمل الصاحل والقلب اخلاشع والدعاء املسموع، ربنا ال -جل وعال-فأسأل اهللا 
  .نا ألنفسنا طرفة عني، وخذ بأيدينا إىل ما حتب وترضىتكل

 سننتهي من هذا الدرس تقريباً يف كل ليلة حوايل الساعة العاشرة قد تزيد -إن شاء اهللا تعاىل-مث إننا 
هذا املنت املبارك أن :  أن ننهي هذا اجلمع من األحاديث، يعين-إن شاء اهللا-دقائق أو حنو ذلك، ونروم 

  . يف هذه الدورة- اهللا تعاىلإن شاء-ننهيه 
وال شك أن إاءه يف هذه املدة الوجيزة يتطلب أن يكون العرض خمتصراً، وأن يكون البحث يف 

األحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع واألحكام على وجه االقتضاب والتنبيه، ال على وجه 
  .االستيعاب 

شرِح شروحاً كثرية، فننبه يف شرح هذه األحاديث إىل " األربعون النووية"ومعلوم أن هذا الكتاب وهو 
  .كالضوابط والقواعد يف فهم تلك األحاديث وما دلت عليه : أصول املعاين، وما ميكن أن يكون

  .ونسأل اهللا اإلعانة والسالمة يف القول والعمل 
  احلديث الثالث

  بين اإلسالم على مخس
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العامل
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، -رضي اهللا عنهما-وعن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
حممداً رسول اهللا، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن : بين اإلسالم على مخس: ( يقول( مسعت رسول اهللا : قال

  .رواه البخاري ومسلم( وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن : هذا احلديث فيه ذكر دعائم اإلسالم ومبانيه العظام، وهي اخلمس املعروفة
إيتاء : إقام الصالة، والثالث: حممداً رسول اهللا، وهذه واحدة باعتبار أن كال من شقيها شهادة، والثاين

  .صوم رمضان : احلج، واخلامس: الزكاة، والرابع
وهذا احلديث من األحاديث اليت استدل ا على أن أركان اإلسالم مخسة، وهذا االستدالل صحيح؛ 

يدل على أن البناء يقوم على هذه اخلمس، وغري هذه ( بين اإلسالم على مخس ( ( ألن قول النيب 
مالت للبناء، ومعلوم أن البناء حيسن السكىن فيه، ويكون جيدا، وفيه العبد سعيداً إذا كان اخلمس مك

  .تاماً 
وكلما كان أمت كان العبد فيه أسعد، واإلسالم إذا أتى العبد مببانيه اخلمس هذه فقد حقق اإلسالم، 

  . أن يدخله اجلنة -جل وعال-وكان له عهد عند اهللا 
يقتضي أن هناك من بناه " بين"ولفظ ( بين اإلسالم على مخس : ( -ة والسالمعليه الصال-قال يف أوله 

  .الشرع أو املُشرع : على هذه اخلمس، فلم يذكر الباين على هذه اخلمس، واملقصود بالباين
مبلغ (  والنيب -جل وعال- وهو الشارع -جل جالله-فالذي بىن اإلسالم على هذه اخلمس هو اهللا 

 مبلغ أو -عليه الصالة والسالم- وليس هو شارعاً على جهة االستقالل، وإمنا هو -جل وعال-عن ربه 
  .مشرع على جهة التبليغ 
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ذكر لنا هنا أن اإلسالم بين على هذه ( على الصحيح من أقوال أهل العلم يف هذه املسألة فإن النيب 
: ( (((( -جل وعال-الم كما قال الدين؛ ألن الدين هو اإلس: اخلمس، واملقصود باإلسالم هنا

: املقصود منه( بين اإلسالم على مخس : ( واإلسالم يف قوله) ٣٣((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( (
  .عليه الصالة والسالم -اإلسالم اخلاص الذي بعث به حممد بن عبد اهللا 

  :واإلسالم يف القرآن ويف السنة له إطالقان
 إما اختيارا، وإما -جل وعال- العام الذي ال خيرج عنه شيء من خملوقات اهللا اإلسالم: اإلطالق األول
: ( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( -جل وعال-اضطرارا، قال 

ية ، إخل اآل) ٣٥: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( (-جل وعال-وقال ) ٣٤( (



: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( -جل وعال-وقال 
: ( ((( ((((( -عليه السالم- عن إبراهيم -جل وعال-وقال ) ٣٦(((((((((( (((( (((((((((((((( ( (

جل -وقال ) ٣٧((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((
  ) .٣٨: ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ( (-وعال

 من العباد املكلفني ديناً، فآدم عليه -جل وعال-أن لفظ اإلسالم هذا هو الذي يقبله اهللا : فاملقصود
سالم الذي هو اإلسالم العام، السالم مسلم وكل األنبياء وأتباع األنبياء والرسل مجيعاً على دين اإل

االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من : وهذا اإلسالم العام هو الذي يفسر بأنه
  .الشرك وأهله، فهذا هو ملة إبراهيم وهو الذي دانَ به مجيع األنبياء واملرسلني ومن تبعهم 

)١/٤١(  

  

 وهو -عليه الصالة والسالم- الذي بعث به حممد بن عبد اهللا اإلسالم: أما اإلسالم اخلاص فرياد به
الذي إذا أطلق اإلسالم مل يعن به إال هذا على وجه اخلصوص؛ ألن اخلاص مقدم على العام يف الداللة؛ 

(  فجعل دين املصطفى -عليه الصالة والسالم-وألن هذا االسم خصت به هذه األمة، وخص به النيب 
  .اإلسالم
عليه -اإلسالم الذي جاء به نبينا حممد بن عبد اهللا : يعين( بين اإلسالم : ( ود هنا بقولهفإذًا املقص

   .-الصالة والسالم
أما اإلسالم الذي كان عليه األنبياء واملرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كاإلسالم الذي بعث به 

  .حممد يف أصوله وأكثر فروع االعتقاد والتوحيد( النيب 
عليه - حيث الشريعة فإنه خيتلف؛ فإن شريعة اإلسالم غري شريعة اليهود غري شريعة عيسى وأما من
  .إىل آخر الشرائع ...  غري شريعة موسى -السالم

-فقوله هنا ( األنبياء أخوة لعالت الدين واحد والشرائع شىت : ( قال( وقد جاء يف الصحيح أن النيب 
 فال يتصور -عليه الصالة والسالم-الذي جاء به حممد :  يعين(بين اإلسالم : ( -عليه الصالة والسالم

 فاألنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقامة الصالة -من هذا أنه يعم ما كان عليه األنبياء من قبل
إخل، فهذا بقيوده مما اختصت به ... على هذا النحو، أو إيتاء الزكاة على هذا النحو أو صيام رمضان 

  .هذه األمة 
وجيوز يف شهادة ونظائرها أن تكون جمرورةً على أا بدل ( شهادة أن ال إله إال اهللا : على مخس: ( قال

على مخسٍ شهادة، فخمس شمول، وشهادة بعض هذا الشمول، فتكون : تقول: بعض من كل، يعين
  .بدل بعض من كل



 : ( -جل وعال - على القطع كما قال شهادةُ أن ال إله إال اهللا: على مخسٍ: وجيوز أن تستأنفها، فتقول
رجلني أحدمها، وهذا شائع كثري، وإذا ) ٣٩(((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (

  .اجلر على البدلية، والرفع على القطع واالستئناف: ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان
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الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة إذا ( اً رسول اهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد( 
أن : علم ذلك بقلبه فأخرب به بلسانه وأعلم به غريه، وال تكون شهادة حىت جيتمع فيها هذه الثالث

يقول بلسانه معلما ا الغري، طبعاً إذا مل يكن مثة عذر شرعي عن ... يعتقد، ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ 
  . كاإلكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما جتوز فيه التقية -عالم الغريإ-اإلعالم 
العلم بأن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، والنطق بذلك : يعين( شهادة أن ال إله إال اهللا : ( فإذًا قوله

  .واإلعالم به
تكلم ...  يكون علم مث نطق وكل شهادة هي ذا املعىن، والشاهد عند القاضي ال يسمى شاهداً حىت

إا شواهد ألجل ترتيلها : وقد يتوسع فيقال يف املعاين. بذلك فأعلَم به القاضي؛ مسي شاهداً ألجل ذلك 
  .يف النهاية مرتلة الشهادة األصلية 

ضابطها أا هذه هي التفسريية، و" أنْ"أنْ ال إله إال اهللا ( شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ( 
: وقد جيوز أن تكون خمففة من الثقيلة أيضا، يعين. تأيت بعد كلمة فيها معىن القول دون حروف القول 

  .شهادة أنه ال إله إال اهللا 
إثبات، واملنفي استحقاق أحد العبادة؛ ": إال اهللا"نفي ، و": ال إله"هي كلمة التوحيد، و": ال إله إال اهللا"

 -جل وعال-إثبات استحقاق العبادة هللا : هذا إثبات، يعين: هو املعبود، وإال اهللا... ألن اإلله هو املألوه 
  .دومنا سواه، ونفي هذا االستحقاق عما سواه

كلمة التوحيد نفي وإثبات، فهذا معناه أا تنفي استحقاق العبادة عما سوى اهللا، وتثبت : فإذا قلنا
   وحده-جل وعال-استحقاق العبادة هللا 

 أن ال إله إال اهللا يكون اعتقد وأخرب بأنه ال أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إال اهللا وحده فمن شهد
  .ال شريك له

  .جل جالله-وىف ضمن ذلك أن من توجه بالعبادة إىل غريه فهو ظامل متعد باغٍ على حق اهللا 
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مداً هو حممد بن عبد اهللا القرشي املكي أنه أن يعتقد وخيرب ويعلن بأن حم: يعين( وأن حممداً رسول اهللا ( 
جل -به، وأنه إمنا يبلغ عن اهللا ( رسول من عند اهللا حقا، وأنه نزل عليه الوحي؛ فأخربه مبا تكلم اهللا 

  . وهذا واضح من كلمة رسول فإن الرسول مبلغ -وعال
 املالئكة، فالرسول يأخذ من لفظ الرسالة، كما أن املالئكة رسل من لفظ... والرسل البشريون مبلغون 

  .جل وعال- ويبلغ الناس ما أخذه عن اهللا -جل وعال-من اهللا 
 مل جيعل اهللا هلم خاصية أن يأخذوا -عليهم الصالة والسالم-معلوم أن الرسل من البشر مل جيعل اهللا هلم 

جل -ذنَ اهللا يف عامة الوحي، وقد يسمعون مبا أ: الوحي منه مباشرة ، وأن يسمعوا الكالم منه، يعين
  . هلم يف بعض الرسل -وعال

فاملَلَك رسول فيلقي اخلرب على هذا الرسول، فاعتقاداً أن حممدا رسول اهللا اعتقاد أنه مبلَّغٌ ومبلِّغٌ، هو 
 بكل الوحي مباشرة، وإمنا أوحى إليه عن طريق -جل وعال- مل يلكمه اهللا -جل وعال-رسول من اهللا 

عليه - أنه خامت املرسلني، وأن حممدا رسول اهللا أنه خامت الرسل -أيضاً-اعتقاد  و-عليه السالم-جربيل 
  .الصالة والسالم 

وهذا معىن الشهادة من اعتقاد أنه موحى إليه من اهللا، وأنه رسول حق وأنه خامت الرسل، متت له هذه 
  .الشهادة

 فيما -عليه الصالة والسالم-عته هو طا: وهذه الشهادة بأن حممد رسول اهللا هلا مقتضى، وهذا املقتضى
صلى اهللا -أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما عنه ي وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرعه رسوله 

  .عليه وسلم 
: ( هذا ألجل جميئها يف القرآن هكذا" إقام الصالة"التعبري عن الصالة بلفظ ( وإقام الصالة : ( قال

)))))))) ))))))))))) ))))))) ) )))))))) )))))) )))))) ))))))))) )٤٠ ))))))))))) )))))))))))) ) (
وحنو ذلك من ) ... ٤٢) ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (٤١(((((((((( ((((((((((( ( (

  .اآليات
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بإميان العبد، تكون قائمة ... أن تكون على صفة : ففي القرآن أن الصالة تقام، ومعىن كوا تقام يعين
 : ( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( -جل وعال-وهذا هو معىن قول اهللا 

) ) ) ))))))))))))) ))))))))))))))٤٣. (  
  .فمن مل يقم الصالة مل تنهه الصالة عن الفحشاء واملُنكر 

  .إيتاء؛ ألجل جميئه يف القرآن:  قيل فيهأو... أيضاً لفظ اإليتاء املقصود به ( وإيتاء الزكاة ( 



هكذا ( اختريت هذه األلفاظ بلَّغها النيب : كذلك، يعين" وصوم رمضان"كذلك ( وحج البيت ( 
تأْدية : إعطاء الزكاة جلاز، ولو قيل يف الصالة: ملوافقتها ملا جاء يف القرآن فيها، فلو قيل يف الزكاة

  .هذا من جهة ألفاظ احلديث.  يف القرآن أوىل يف هذا األمرالصالة جلاز ذلك ولكن إتباع ما جاء
هذا احلديث دل على أن هذه اخلمس أركانٌ، وقد ذكرت لك البارحة أن التعبري عن هذه اخلمس 

ما تقوم عليه ماهية الشيء، وأن : باألركان إمنا هو مصطلح حادث عند الفقهاء؛ ألم عرفوا الركن بأنه
  .قوم بال ركنهالشيء ال يتصور أن ي

ال ميكن أن تتصور بيعاً موجوداً إال أن ... ما تقوم عليه ماهية البيع ... البيع أركانه : فمثالً يقولون
سلعة يقوم عليها ذلك، وهناك صيغة : بائع، ومشتري، وهناك سلعة تباع وتشترى، يعين: يكون هناك

  . اشتريت، أو ما أشبه ذلك:خذ وهات، أو بِعت، والثاين يقول: واحد يقول: يعين... 
كيف يوجد؟ دعائم ... تتصور شيئا ... فإذًا األركان كيف نستنتجها؟ ما تقوم عليها حقيقة الشيء 

  .وجوده هي األركان 
 أركان النكاح ما هي؟ ما يقوم عليها النكاح، ما يتصور أن يوجد نكاح إال بزوجني، -مثالً-النكاح 

  .يعين من حيث هو-هذا حقيقته . رجل وامرأة، وصيغة: زوج يعين. أليس كذلك؟ وبصيغة
يشترط يف الزوج املواصفات كذا وكذا، يشترط : يأيت هناك أشياء شرعية لتصحيح هذه األركان، يقال

  .إىل آخره، فغريها تكون شروطاً ... يف املرأة أن يعقد هلا وليها، يشترط يف الصيغة أن تكون كذا وكذا 

)١/٤٥(  

  

ما تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء، فهذه اخلمس مسيت أركانا، أو قيل : ندهمفإذًا الركن ع
  .أركان اإلسالم: عنها

: أو هذا اإلطالق أا أركان اإلسالم يشكل عليها أن أهل السنة قالوا... وهذه التسمية يشكل عليها 
املفروضة وترك بقية األركان اوناً إن من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأدى الصالة 

  .وكسالً فإنه يطلق عليه لفظ املسلم، وال يسلب عنه اسم اإلسالم بتركه ثالثة أركان اوناً وكسالً
اإلميان قول وعمل واعتقاد، ويعنون بالعمل جنس العمل، وميثله يف : وهذا متفق مع قوهلم يف اإلميان 

  .أركان اإلسالم الصالة 
 مرادهم ذا ما دلت عليه األدلة الشرعية، ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن هذه :فإذًا نقول

األركان ليس معىن كوا أركاناً أنه إن فقد منها ركن مل تقم حقيقة اإلسالم، كما أنه إذا فقد من البيع 
  ج؟ركن مل تقم حقيقة البيع، ال يتصور أن هناك بيع بال بائع، أليس كذلك؟ وال نكاح بال زو

: لو ترك احلج اوناً؛ فإنه يقال عنه: أما اإلسالم فيتصور أن يوجد اإلسالم شرعاً بال أداء للحج، يعين



  .مسلم ، وهكذا يف صيام رمضان: مسلم، أو ترك تأدية الزكاة اوناً ال جحدا؛ فإنه يقال عنه
وكسالً يسلب عنه اسم اإلسالم هل ترك الصالة اوناً : اختلف فيها أهل السنة. الصالة اختلفوا فيها

إنَّ ترك الصالة اوناً وكسالً ال يسلب عن املسلم الذي شهد أن ال : أو ال؟ فقالت طائفة من أهل السنة
ال يسلب عنه اسم اإلسالم، وإمنا يكون على كبرية، وهو يف كفر ... إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

  .ماء أهل السنةأصغر، وهذا قول طائفة قليلة من عل
: إنَّ ترك الصالة اوناً وكسالً كُفْر، وأنه من ترك الصالة فليس له إسالم، يعين: وقال مجهور أهل السنة

ولو أتى بتأدية الزكاة وصيام رمضان واحلج، وهذا هو الصحيح لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على 
  .ذلك

)١/٤٦(  

  

 مجيعاً املأمور ا تركُها ليس بكفر إال الصالة، كما قال شقيق بن عبد والصحابة أمجعوا على أن األعمال
  ( . ال يرون من األعمال شيئا تركُه كُفر -أي الصحابة-كانوا : ( اهللا فيما رواه الترمذي وغريه

: ( ((( (((((((((( ((( -جل وعال-والصالة يجمع على أن تركَها كفر، وهو الذي دل عليه قول اهللا 
يف صحيح ( إخل اآليات وكذلك قول النيب ) ٤٤(((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( ( ((((((( 
وىف السنن األربعة وىف املُسند ويف (  ترك الصالة -الكفر: أو قال-بني الرجل وبني الشرك : ( مسلم

فمن تركها فقد العهد الذي بيننا وبينهم الصالة : ( مرفوعا( غريها بإسناد صحيح من حديث بريده 
دلنا (  ترك الصالة -الكفر: أو قال-بني الرجل وبني الشرك : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله ( كفر 

  .على أن ترك الصالة كفر أكرب
  :وذلك أن القاعدة أن لفظ الكفر إذا جاء يف النصوص فإنه يأيت على وجهني

اً بال تعريف، فإذا أتى منكراً فإنه يكون معناه الكفر يأيت معرفًا، والوجه الثاين يأيت منكر: الوجه األول 
العهد الشرعي يف ذلك ، ... عهد الكفر األكرب : فيه إما للعهد) ال(األصغر، وإذا أتى معرفا فتكون 
  .استغراق أنواع الكفر : وإما أن تكون لالستغراق، يعين

الطعن يف األنساب، : يف الناس مها م كُفْرثنتان : ( -عليه الصالة والسالم- يف الكفر املنكَّر قال -مثالً
  .هذا حديث آخر ( ثنتان يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركون ( ( والنياحة على امليت 

وأشباه ( ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : ( -عليه الصالة والسالم-قال أيضاً 
  ) .كفر(ذلك من ذكر كلمة الكفر منكَّرة 

كفر، فهذا األصل فيه أنه كفر أصغر؛ ألن الشارع جعله منكراً يف اإلثبات، وإذا : ذا قيل يف الكفرفإ



كان منكرا يف اإلثبات فإنه ال يعم، كما هو معلوم يف قواعد األصول، أما إذا أتى معرفاً فإن املقصود به 
  .الكفر األكرب

)١/٤٧(  

  

كسالً كفر أكرب، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهرا، الصحيح أن ترك الصالة اوناً و: فإذًا نقول
وليس بباطن وظاهر مجيعاً حىت يثبت عند القاضي؛ ألنه قد يكون له شبهة من خالف أو فهم أو حنو 

  .ذلك
وهلذا ال حيكم بردة من ترك الصالة مبجرد تركه، وإمنا يطلق على اجلنس أن من ترك الصالة فهو كافر 

ين فإن احلكم عليه بالكفر وترتيل أحكام الكفر كلها عليه هذا ال بد فيه من الكفر األكرب، وأما املع
  .حكم قاضٍ يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حىت يؤدي ذلك

، وغري الصالة األمر على عكس ما ذكرت -كما ذكرت لك-وهذا هو املعتمد عند مجهور أهل السنة 
.  

سالً أو من ترك الصيام أو من ترك احلج فإنه ال مجهور أهل السنة على أن من ترك الزكاة اوناً وك
  يكفر بتركها اوناً وكسالً؛ ألنه ما دل الدليل على ذلك
إن من ترك بعض هذه أنه كافر على خالف بينهم : وقالت طائفة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

  .يف ذلك
 املالية والبدنية أنه كفر، حيث قال أن ترك احلج مع القدرة عليه ووجود االستطاعة: ظاهر قوله( فعمر 

: أن يكتبوا له من وجد سعة من املسلمني مث مل حيجوا أن تضرب عليهم اجلزية، قال: لعماله يف األمصار
  .ما هم مبسلمني... ما هم مبسلمني 

 بعض الصحابة كابن مسعود من ترك الزكاة اوناً وكسالً، وهذا خالف ما عليه -أيضاً-وكَفَّر 
 ومن بعدهم يف أن من تركها بال امتناع وإمنا ترك الزكاة أو ترك الصيام أو -مجهور الصحابة-ور اجلمه

  .على عكس مسألة الصالة : ترك احلج اوناً منه أنه ال يكفر، ومنهم من قال بكفره يعين
  . على تكفري من تركها اوناً وكسالً -مجهور أهل السنة-إذًا مسألة الصالة اجلمهور : فنقول

وهناك من أهل السنة من مل يكفِّر من تركها اوناً وكسالً ، وبقية الثالثة األركان العملية مجهور أهل 
  .السنة على أنه ال يكفر وهناك من كفَّره

هذه األركان منقسمة إىل ثالثة أقسام، وخصت بالذكر لعظم مقامها يف هذه الشريعة وعظم أثرها على 
  .العبد

)١/٤٨(  



  

نصيب القلب واإلميان، فبهما يتحقق اإلميان الذي هو أصل االعتقاد والعمل، والصالة فالشهادتان 
عبادة بدنية حمضة، والزكاة عبادة مالية حمضة، واحلج مركب من العبادة املالية والعبادة البدنية، وصوم 

  .رمضان عبادة بدنية حمضة
وإيتاء : ( لرواية تقدمي احلج على الصوم فقالإنه جاء يف هذه ا: هلذا قال طائفة من احملققني من أهل العلم

وإيتاء : ( وصوم رمضان يف بقية الروايات قدم على احلج فقال( الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 
  ( .الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيالً 

س داللته أن األمر على ما ذكرت لك من أن الصوم من حيث جن: وسبب تقدمي احلج على الصيام
عبادة وجبت وتعلقت بالبدن حمضة، والزكاة عبادة : ممثَّلٌ يف الصالة، فالصالة حق البدن احملض يعين

تعلقت باملال حمضة، واحلج عبادة تركبت من املال والبدن فصارت قسماً ثالثاً مستقالً، وأما الصوم فهو 
 صحيحه فجعل -رمحه اهللا تعاىل-اري من حيث هذا االعتبار مكرر للصالة، وعلى هذا الفهم بىن البخ

كتاب احلج مقدما على كتاب الصوم؛ ألجل أن احلج عبادة مركبة من املال والبدن؛ فهي جنس من 
  .حيث هذا االعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثله وهو إقام الصالة 

  احلديث الرابع
  إن أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة

إن أحدكم : ( وهو الصادق املصدوق( قال حدثنا رسول اهللا ( عبد اهللا بن مسعود وعن أيب عبد الرمحن 
يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل 

اهللا بكتبِ رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فو: إليه امللك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات
الذي ال إله إال غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها 

  لبخاري ومسلمرواه ا( إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 

)١/٤٩(  

  

فيه ذكر القدر وذكر مجع ( هذا احلديث هو الرابع من هذه األحاديث املباركة، وهو حديث ابن مسعود 
  .اخللق يف رحم األم

وهذا احلديث أصل يف باب القدر والعناية بذلك، واخلوف من السوابق واخلوف من اخلواتيم، وكما 
ماذا خيتم لنا، وقلوب السابقني أو املقربني معلقة بالسوابق : ولونقلوب األبرار معلقة باخلواتيم، يق: قيل

  .ماذا سبق لنا: يقولون



وهذا وهو اإلميان بالقدر واخلوف من الكتاب السابق واخلوف من اخلامتة، هذا من آثار اإلميان بالقدر 
ير العمري يكتبه خريه وشره، فإن هذا احلديث دل على أن هناك تقديرا عمريا لكل إنسان، وهذا التقد

  . كما جاء يف هذا احلديث -جل وعال-املَلك بأمر اهللا 
إذًا هذا احلديث مسوق لبيان التقدير العمري لكل إنسان؛ وليخاف املرء السوابق واخلواتيم؛ وليؤمن 
بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه، والسوابق يف عمل العبد واخلواتيم متصلة كما 

  .اخلواتيم مرياث السوابق: قيل
 ورمحته أو بعدله -جل وعال-فاخلامتة ترثها ألجل السوابق، فما من خامتة إال وسببها بلطف اهللا 

  .سوابق املرء يف عمله وهي مجيعاً متعلقة بسوابق القدر. وحكمته
دثنا رسول ح: قوله": وهو الصادق املصدوق( حدثنا رسول اهللا ( "هذا احلديث قال فيه ابن مسعود 

وهو أحد ألفاظ التحمل ( صلى اهللا عليه وسلم هذا فيه استعمال لفظ التحديث من ابن مسعود -اهللا 
 لفظ أخربنا، -أيضاً-املعروفة عند احملدثني؛ وهلذا استعملها العلماء كثرياً يف صيغ التحديث، واستعملوا 

  .صلى اهللا عليه وسلم-وقد رواه الصحابة عن رسول اهللا 
وهذا ( وهي أعالها؛ ألجل قول الصحابة حدثنا رسول اهللا " حدثنا"حملدثون اختاروا من ألفاظ التحمل فا

( أو أخربين النيب (  لقول الصحابة أخربنا رسول اهللا -أيضاً-" أخربنا"احلديث مثال لذلك، واختاروا 
  .بكذا وزادوا عليها ألفاظاً من ألفاظ التحمل 

)١/٥٠(  

  

يعين الذي يأيت بالصدق والصدق، حقيقته اإلخبار مبا هو : هو الصادق":  املصدوقوهو الصادق: "قوله
هو املصدق يعين الذي ال : موافق للواقع، والكذب ضده وهو اإلخبار مبا خيالف الواقع، واملصدوق

  .يقول شيئاً إال صدقَه
للمعلم أن يهيئ العلم ملن هذه فيها أدب ... هذه يئة " وهو الصادق املصدوق"وقول ابن مسعود هنا 

يعلمه ومن خيربه بالعلم؛ ألن هذا احلديث فيه شيء غييب ال يدرك ال باحلس وال بالتجربة، وإمنا يدرك 
  . ففيه ذكر تنوع احلَمل-عليه الصالة والسالم-بالتسليم والعلم باخلرب لصدق املخبِر به 

الزمان مل يكونوا يعلمون تطور هذه املراحل ومعلوم أن الصحابة يف ذلك الوقت مل يكونوا يعلمون ذلك 
بعلم جترييب أو برؤية أو بنحو ذلك، وإمنا هو اخلرب الذي يصدقونه، فكانوا علماء ال بالتجريب وإمنا خبرب 

  .صلوات اهللا عليه وسالمه -الوحي على النيب 
ي إذا أخرب بشيء الذي ال خيرب بشيء على خالف الواقع، وهو الذ: يعين" وهو الصادق املصدوق: "قال

  . بالرسالة-عليه الصالة والسالم-صدقه مهما كان، وهذا من جراء التسليم له 



كأنه كان قبل ذلك متفرقاً " يجمع"لفظ ( إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة : ( قال
بل أن يتحول إىل دم، ماء الرجل وماء املرأة، أو ما شابه ذلك ق: فجمع نطفة، والنطفة معروفة، وهي

  .والعلقة قطعة الدم اليت تعلق بالشيء وهي تعلق بالرحم، واملضغة هي قطعة اللحم
: يعين( إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة : ( حدثهم( هنا أن النيب ( قال ابن مسعود 

ن حيث من بداية وضع النطفة يف  م-يعين-أنه يكون ماء ملدة أربعني يوماً ال يتحول إىل دم هذا املدة 
  .الرحم تستمر أربعني يوماً على هذا النحو

)١/٥١(  

  

وهل يعين استمرارها هذه املدة أا يف هذه املدة ال يكون فيها أي نوع من التصوير أو اخللق أو حنو 
ير، ذلك؟ ال يدل هذا احلديث على ذلك وإمنا يدل على أن هذه املدة تكون نطفة، أما مسألة التصو

  .ومىت تكون فهذه مل يعرض هلا يف هذا احلديث، وإمنا يف أحاديث أخرى
  .يكون دماً متجمداً يف رحم األم أربعني يوماً أخرى: يعين( مث يكون علقة مثل ذلك : ( قال
 أربعني يوماً -أيضاً-يتحول إىل مضغة، وهي قطعة اللحم : يعين( مث يكون مضغة مثل ذلك : ( قال

" مث يكون: "-عليه الصالة والسالم- قال فيها -إىل آخره... ل من الدم إىل اللحم حتو-أخرى، وهذه 
يف كل شيء حبسبه، والتصوير يكون يف -كما هو معلوم -هذه تفيد التراخي والتراخي " مث"وكلمة 

  .أثناء هذه املدة
طفة ثنتني إذا بلغت الن: ( قال( أن النيب ( وقد جاء يف صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيل 

أي ريب، أذكر أم أنثى؟ :  بتصويرها، مث يقول-جل وعال-وأربعني ليلة أرسل إليها امللك فيأمره اهللا 
أي ريب، شقي أم سعيد؟ فيقول اهللا أو يأمر اهللا مبا شاء مث : فيأمر اهللا ما شاء ويكتب امللَك، مث يقول

  ( . مث يكتب امللك أي ريب، رزقه؟ فيقول اهللا ما شاء: يكتب املَلَك ، مث يقول
فهذا يدل على أن التصوير سابق لتمام هذه املدة، وأن التصوير يكون بعد ثنتني وأربعني ليلة، وقد قال 

وهذا التصوير معناه التخطيط، فإن ) ٤٥ : ( (((( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((((( ( (-جل وعال-
: ( (((( (((( ي التصوير، واخللق، والبرءتكوين املخلوق وه: هناك ثالثة ألفاظ ، ألفاظ التكوين

) ) ) ))))))))))))) ))))))))))) )))))))))))٤٦. (  
أن : خلق اجلنني... الذي جيعل الشيء على هيئة صورة خمططة، اخلالق أو خلق الشيء : فاملصور معناه

أن يربأ ما سبق : يعينأن تتم وتكون تامة، : جيعل هلا مقاديرها من األطراف واألعضاء وحنو ذلك، والربء
  . قبل أن ختلق له األعضاء-أوالً-وهذا يف اجلنني واضح، فإن اجلنني يصور 

)١/٥٢(  



  

بعض األجنة إذا سقط يف تسعني يوماً أو يف أكثر من مثانني يوماً ونظر إليه إذا أسقطته ... فلو رئي اجلنني 
( ((((((((((( (((( (((((((( مرسومة رمسا العني : األم ونظر إليه وجد أنه كلوحة عليها خطوط، يعين

) ) ))))))))))))))٤٧. (  
وجتد أنه كالتخطيط يف شيء شفاف، وهذا مل تتكون األعضاء، وإمنا هذا التصوير، وهذا كما جاء يف 

  .جل جالله-حديث حذيفة يفعله امللك بأمر اهللا 
: ( ( (((( (((((((((((( (((((( -انهسبح- منهم كما قال -جل وعال-واملالئكة موكلون مبا يريد اهللا 

( ((  أن يفعلوه -جل وعال-فاملالئكة موكلون مبا شاء اهللا ) ٤٨(((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( (
) ) ))))))))))) ))) ))))))))))))) )))))))))) )))) )))) )))))))))٤٩. (  

م أنثى؟ كما جاء يف حديث حذيفة الذي هل هو ذكر أ:  من هذا أن يف هذه املدة يكتب-أيضاً-نستفيد 
أي ريب، ذكر أم أنثى؟ فيقول : ( ذكرت لك يف مسلم أنه بعد الثنتني واألربعني ليلة يسأل امللَك فيقول

  ( . مبا شاء فيكتب امللك -جل وعال- أو يأمر اهللا -جل وعال-اهللا 
ألربعني خيرج علم نوع اجلنني من إنه بذلك يعين بعد الثنتني وا: قال طائفة من احملققني من أهل العلم
 اختص خبمسة من علم -جل وعال- به؛ ألن اهللا -جل وعال-كونه ذكرا أو أنثى عن اختصاص اهللا 

 ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ( -جل وعال-أنه : الغيب اختص خبمسة ال يعلمها إال اهللا، ومنها
)٥٠. (  

( (((( (((((((( ((( من يف الرحم، ويشمل ما يف الرحم : يشملما يف األرحام ... وما يف األرحام كثرية 
 ))))))))))) )))))))) )))))) )))))) ) ))))))))) ))))) ))))))))))) ))))))) ))))) ))))))) )))) ))))))))

-جل جالله-وهذا العلم الشمويل بتطور اجلنني يف بطن أمه حلظة بلحظة ال أحد يعلمها إال اهللا ) ٥١( (
.  

)١/٥٣(  

  

 قبل الثنتني واألربعني -جل وعال-أما العلم بكون اجلنني ذكرا أو أنثى فهذا من اختصاص علم اهللا 
  .جل وعال-ليلة، فإذا أعلَم امللَك بذلك دل احلديث على خروجه عن العلم الذي ال يعلمه إال اهللا 

أحكام "العريب يف تفسريه وهلذا يف بعض األعصر املتقدمة كان بعض أهل التجريب كما ذكر ذلك ابن 
يف بطنها ذكر : ينظر إىل املرأة احلامل، ويقول... بعض أهل التجريب كان ينظر إىل رحم املرأة " القرآن

  .إذا عظم بطنها: أم أنثى، يعين
أن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب؛ ألن االختصاص فيما قبل ذلك، منهم من يقيد : وذكر العلماء



فخ الروح، فيهم وهو الصحيح أن يقيد االختصاص مبا قبل الثنتني وأربعني ليلة كما االختصاص مبا قبل ن
  .دل عليه احلديث الصحيح الذي ذكرت لك 

 هل هو ذكر أم أنثى بالوسائل احلديثة وليس يف هذا ادعاء علم الغيب؛ -أيضاً-وىف الزمن هذا يعرف 
 هذه املدة اليت ذكرنا، وأما قبلها فإا من ألم ال يعلمون قطعاً وال يستطيعون أن يعلموه إال بعد

 مع أم ال يعلموا إال بعد أن تنفصل أو تتميز آلة الذكر من األنثى، -جل وعال-اختصاص علم اهللا 
  .فرج الذكر من فرج األنثى وهذا يكون بعد مدة : يعين
وهذه مائة ( ك يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذل: (  هنا-عليه الصالة والسالم-قال 

  .أربعة أشهر: وعشرون يوماً، يعين
هذا ملك آخر ملَك موكَّل بنفخ الروح أو هو امللك األول ولكن هذا ( مث يرسل إليه امللك : ( قال

بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو : فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: ( إرسال آخر، قال
  ( .سعيد 

هذا احلديث يدل على أن نفخ الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر، : الواهنا نظر العلماء يف ذلك فق
إن اجلنني إذا سقط ألربعة أشهر غُسل وصلي : وعلى هذا بىن اإلمام أمحد ومجاعة من أهل العلم قوهلم

عليه؛ ألنه قد نفخ فيه الروح بداللة هذا احلديث وأحاديث أُخر دلت على أنه يكتب رزقه وأجله كما 
  .ا وشقي أو سعيد قبل ذلك ذكرن

)١/٥٤(  

  

فكيف نوفق بني األحاديث اليت فيها ذكر الكتابة قبل هذه املدة، وذكر الكتابة بعد متام املائة وعشرين 
  .يوماً أي بعد متام األربعة أشهر 
أن هذا الذي جاء يف هذا احلديث على وجه التقدمي والتأخري، وذلك أن : للعلماء أقول يف ذلك وأفضلها

إدخال الكتابة يف أثناء ذكر تدرج احلمل هذا من حيث اللغة غري مناسب، بل املراد أوالً أن يذكر 
التدرج مث بعد ذلك ذكر نفخ الروح؛ لتعلقه مبا قبله، وأما الكتابة فإا وإن كانت يف أثناء تلك املائة 

  .ا على بعض وعشرين يوماً فأخرت ألجل أنه ال يناسب إدخاهلا لترتيب تلك األطوار بعضه
أن اللغة يقتضي حسنها أن ال تدخل الكتابة بني هذه األطوار فاملقصود هنا ذكر هذه األطوار : يعين
النطفة، مث العلقة، مث املضغة، فذكر الكتابة يف أثنائها يقطع الوصل، وهذا له نظائر يف اللغة، ومنه : الثالثة

(((( (((((((((( ((( ((((( ((( (((( (((((( : ( (((((((( (( يف سورة السجدة-جل وعال-قول اهللا 
) ) ) )))))))) ))) ))))) )))))))) ))))))) )))) ))) ))))))) )))))) )))) ))))))))) ))) )))))))))٥٢ (

  .إخل اآلية ... 



: ( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( فهنا كان الترتيب
نفخ الروح سبق وجود النسل، : مع أن النسل هذا ليس بأول هنا، يعين) ٥٣( (((((( ((((((( ( ((((

  .بدأ خلق اإلنسان من طني مث نفخت الروح مث جعل النسل من ماء مهني
: ( (((((((( (((((( (((((((((( فهنا أخر نفخ الروح مع أنه بينهما؛ ألجل أن يتناسب الطني مع املاء، قال

) )))) ) ))))))) )))))) )))) ))))))))) ))) ))))))))) )))))) )))) ))) ))))٥٤. (  
وذا تتفق األحاديث وال حيسن يف مثل هذه االس املختصرة أن نعرض اختالف الرواية يف هذا وكثرة 

ومن االعتراضات أو اإلشكاالت فيها لكن هذا هو أوىل األقوال يف هذه املسألة وأقرا من حيث اللغة 
  .حيث مجع األحاديث

)١/٥٥(  

  

-إذا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد املائة والعشرين يوماً ؟ اختلف العلماء 
: ال يكون نفخ الروح إال بعد األربعة أشهر؛ ألنه قال هنا: يف ذلك فقالت طائفة من أهل العلم-أيضاً 
تقتضي التراخي الزمين؛ وهلذا قال طائفة من الصحابة " مث"و" مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح"

  .أنه ينفخ فيه الروح يف العشرة أيام اليت تلي األربعة أشهر: واختاره اإلمام أمحد ومجاعة
إنه ينفخ فيه الروح بعد متام أربعة أشهر وعشرة الروايات رويت عن : وقال آخرون من أهل العلم

  .الصحابة يف ذلك 
مث : ( -عليه الصالة والسالم-أن نفخ الروح هنا علِّق أو جعل مقترنا به الكتابة، فقال : وقال آخرون

فجعل األمر بأربع كلمات تابعا مع نفخ ( يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
( لنيب  كانت قبل ذلك، وأحاديث ا-كتابة هذه الكلمات-الروح، ونعلم باألحاديث اُألخر أن الكتابة 

هذا بناء على : ال تتعارض بل تتفق؛ ألن احلق ال يعارض احلق وكلها يصدق بعضها بعضاً؛ فلهذا قالوا
  .األغلب

وقد تنفخ الروح وتوجد احلركة قبل ذلك؛ ألنه هنا قرن نفخ الروح بالكتابة، والكتابة دلت أحاديث 
هل تكون الكتابة . ملائة وعشرين يوماً أنه ميكن أن يكون نفخ الروح يف أثناء ا: على سبقها، فمعىن ذلك

  .بعد نفخ الروح ؟ 
... مث يرسل إليه امللك : ( هذا احلديث ليس فيه داللة وإمنا فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو فقال

والواو ال تقتضي ترتيباً، وإمنا تقتضي اشتراكاً، فمعىن ذلك أنه قد تتقدم الكتابة، ( ويؤمر بأربع كلمات 
  .قدم نفخ الروح واألظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليه أحاديث كثريةوقد يت

)١/٥٦(  



  

فيه خالف طويل ألهل العلم، لكن ذكرت لكم لبه، وخالصته أن الغالب أن ... فإذًا خنلص من هذا 
بل يكون نفخ الروح كما جاء يف هذا احلديث بعد مائة وعشرين يوماً، وقد يتحرك اجلنني وينفخ ق

ذلك، وهذا مشاهد؛ فإنه كثري ما حتصل احلركة واإلحساس باجلنني من قبل األم وتنقله يف رمحها قبل 
  .متام األربعة أشهر

وكلماته وأحاديثه ) ٥٥( ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( (والنيب 
  .يصدق بعضها بعضا 

الروح خملوق : قبل ذلك فينفخ فيه الروح( فينفخ فيه الروح : ( قال(  كلمات ويؤمر بأربع: ( قال هنا
 ال نعلم كيفية هذا النفخ، وال كيف تتلبس الروح بالبدن، والروح -جل وعال-من خملوقات اهللا 
  . تشريفاً هلا وتعظيماً -جل وعال-أضيفت إىل اهللا 

  .يما لشأا تشريفا هلا وتعظ-جل وعال-والروح أُضيفَت إىل اهللا 
اإلضافة هنا إضافة ) ٥٦ : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ( (-جل وعال-قال 

  .-جل وعال-خلق، وإضافة تشريف، ليست هي صفة هللا 
، وتعلُّق الروح ببدن اجلنني يف رحم األم تعلق ضعيف؛ ألن -كما هو معلوم-والروح هي سر احلياة 
ا، ومل تقو، فتبدأ الروح بالقوة يف تعلقها بالبدن كلما تقدم باجلنني الزمن يف رحم الروح مل تكتسب شيئ

  .األم، حىت إذا خرج صار التعلق تعلقا آخر
  -: إن تعلق الروح بالبدن أربعة أنواع : يقول العلماء

لبدن هذا النوع األول، وهو تعلق ضعيف، احلياة فيه للبدن، والروح تعلقها با: تعلق يف رحم األم 
  .ضعيف
يف احلياة الدنيا، واحلياة فيها للبدن، والروح تبع، وتعلقها بالبدن تعلُّق مناسب لبقاء البدن يف : والثاين
  .الدنيا 

  .بعد املوت، واحلياة فيه للروح، والبدن تبع: النوع الثالث من التعلق
قيامة، وهذا التعلق أكمل تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العاملني يوم ال: والنوع الرابع

  .التعلقات، فتكون احلياة للبدن وللروح مجيعا هي أعظم أنواع التعلق

)١/٥٧(  

  

  ( .بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد : ويؤمر بأربع كلمات: ( قال 
منها منها القدر اليومي، و: هذه الكتابة تسمى القدر العمري أو التقدير العمري، والتقديرات أنواع



القدر السنوي، أرفع منه، ومنها القدر والتقدير العمري، ومنها التقدير أو القدر السابق الذي يف اللوح 
  .احملفوظ

جل -والقدر السابق الذي يف اللوح احملفوظ، هذا الذي يعم اخلالئق مجيعا، كما جاء ذلك يف قول اهللا 
((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((( : ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( -وعال

) ) ))))))) )))) ))))) ))))))) )))) ) )))))))٥٧. (  
) ) )))))))) ))))))))))) )))))) )))) ))))) )٥٨. (  

قَدر اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف  : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
  ( .لى املاء سنة، وكان عرشه ع

كتبها، أما العلم فإنه أول ليس مقصورا بقبل خلق السماوات واألرض : يعين( قدر مقادير اخلالئق ( 
  .خبمسني ألف سنة

أنك إذا تصورت : فتحصل من هذا أن هذا التقدير امسه التقدير العمري، وهو بعض القدر السابق، يعين
  . التقدير الذي يف اللوح احملفوظ، كل أحد حبسبهالتقدير العمري للناس مجيعا، فإن هذا يوافق

  .فالتقدير الذي يف اللوح احملفوظ عام وخاص أيضا، وأما هذا التقدير فهو تقدير عمري خيص كل إنسان
يؤمر امللك بكتب أربع كلمات، يؤمر بكتب رزقه، وأجله، : وهذا القدر ليس معناه أنه إجبار؛ يعين

  .وعمله، وشقي أو سعيد
ال يكون العبد ا جمربا؛ وإمنا هي إخبار للملك بأنْ يكتب ما : بع كلمات ليست إجبارا، يعينهذه األر
جل - يف العباد ، ليظهر علم اهللا فيهم -جل وعال- ليظهر موافقة علم اهللا -جل وعال-كتبه اهللا 
  .، وهذا التقدير ال ميكن ألحد أن خيالفه-وعال

 -جل وعال- نافذ، مبعىن أن اهللا -جل وعال-ا؛ ألن علم اهللا من كُتب عليه أنه شقي فإنه سيكون شقي
  .يعلم ما سيكون عليه العباد، وسيكون عليه ما خلق إىل قيام الساعة، وما بعد ذلك أيضا

)١/٥٨(  

  

فهذا التقدير العمري كتابة، فتكون بيد امللك، وهو خيتلف عن التقدير الذي يف اللوح احملفوظ بشيء، 
جل -أن ما كتبه اهللا : يري، وأما الذي يف اللوح احملفوظ فإنه ال يقبل التغيري، مبعىنوهو أنه يقبل التغ

 -السنوية أو العمرية: يعين- يف أم الكتب ال يقبل املَحو وال التغيري، وغريه من أنواع التقديرات -وعال
  .فإا تقبل التغيري

) ٥٩ ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( : ( ((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((-جل وعال-قال 
.  



. ( فيما يف صحف املالئكة: يعين) ٦٠: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ( (قال ابن عباس
  .عنده اللوح احملفوظ، ال يتغري وال يتبدل) ٦١((((((((((( (((( ((((((((((( ( (

  ".كتبتين شقيا فاكتبين سعيدااللهم إن كنت : "يقول يف دعائه( وهلذا كان عمر 
وهذا يعين به الكتابة يف صحف املالئكة، ال الذي يف اللوح احملفوظ؛ فإن الذي يف اللوح احملفوظ ال يتغري 

جل -وال يتبدل، وهذا له حكمة بالغة، وهو أن ينشط العبد فيما فيه صالحه، وأن يعظم الرغب إىل اهللا 
 -جل وعال-عباد عاملون، ومما يعلم دعاؤهم ورجاؤهم باهللا  يعلم ما ال-سبحانه- ، وأن اهللا -وعال

  . يف حتقيق ما به صالحهم يف اآلخرة-سبحانه-ووسائلهم إليه 
-كما ذكرت لك هذه ليس فيها إجبار، والعبد عندنا ( بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد ( 

 السابق، وليس مبجرب على ما -جل وعال-  العبد مخير، ويف اختياره ال خيرج عن قدر اهللا-أهل السنة
  . هو الذي خيلق فعل العبد -جل وعال- خالقا لفعل نفسه؛ بل اهللا -أيضا-يفعل، وليس 

كتعليق على ما ( هذه الكلمة مدرجة من كلمات ابن مسعود ( فواهللا الذي ال إله غريه : ( هنا قال 
غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون فواهللا الذي ال إله : ( قال ( سبق من كالم النيب 

  ؛( بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
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ألن الكتاب فيما ذكر اخلامتة، شقي أو سعيد، وهذا باعتبار اخلامتة، سار طول عمره يف طاعة، مث بعد ذك 
  .ك أنه شقي، وليس معىن ذلك أنه جمرب، ولكن وافق ذلكاختار الشقاء، فوافق ما كتبه املل

وكالم -فلهذا يبعث هذا احلديث ". اخلواتيم مرياث السوابق: "قال مجاعة من السلف : وكما قلت لك
 يبعث على اخلوف الشديد من اخلامتة؛ ألن العبد ال يدري مبا يختم له، والسوابق هي -ابن مسعود هذا

يم، والعبد بني خوف عظيم يف أمر خامتته، وما بني رجاء عظيم، وإذا جاهد يف اليت تكون وسائل للخوات
  .اهللا حق اجلهاد، واستقام على الطاعة، فإنه يرجى له أن يختم له خبامتة السعادة 

  ( .إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع : ( قال 
-يب، لكن يسبق عليه الكتاب، فيكون أمره يف آخر أمره على الردة عن القرب، أن األجل قر: يعين

  .-والعياذ باهللا
وعمله بعمل أهل اجلنة، هذا فيما يظهر للناس، ويف قلبه اهللا أعلم به، ما ندري ماذا كان يف قلوب الذين 

ظلم الناس  حكَم عدل، ال ي-جل وعال- أن اهللا -على اليقني-زاغوا فأزاغ اهللا قلوم، لكن نعلم 
  .شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب : ( قال 



  .رواه البخاري ومسلم ( فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 
كما ذكرت لك، -حلديث وهذا من فضل اهللا العظيم على بعض عباده أن خيتم له خبامتة السعادة، هذا ا

 يبعث على اخلوف الشديد من اخلواتيم، ويبدأ املرء يفكر فيما سبق له، -وكالم ابن مسعود يف آخره
  . لينظر إىل السوابق، فال يدري ماذا كتب له فيبكي-أحيانا-وإن املرء 

  ".ما أبكَى العيون ما أبكاها الكتاب السابق: "كما قال بعض السلف من األئمة، قال 
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فاملرء ينظر ويتأمل، ويود أنه لو اطلع على ما كتبه امللك، هل امللك كتبه شقيا أم كتبه سعيدا ؟ فإن 
كان كتبه سعيدا فهي سعادة له وطمأنينة، وإن كان كتبه شقيا فيعمل بعمل أهل اجلنة حىت يكْتب من 

قى اجلد يف العمل، ولتبقى حكمة  حبكمته غَيب هذا عن العباد ليب-جل وعال-األتقياء، ولكن اهللا 
التكليف، وأن يكون الناس متفاضلني يف الرب والتقوى، فليسا سواء حازم ومضيع، ليسا سواء من هو 

  .جماهد جياهد نفسه وجياهد عدوه إبليس، ومن هو مضيع ويتبع نفسه هواها
  ".ما أبكَى العيون ما أبكَاها الكتاب السابق: "قال

أو قال -مباذا يختم لنا، وقلوب السابقني : ار معلقة باخلواتيم، يقولون قلوب األبر: وقال بعضهم
  ".ماذا سبق لنا:  معلقة بالسوابق يقولون-املقربني

وهذا مثال للخوف الشديد الذي يكون يف قلوب أهل اإلميان، وإذا كان هذا اخلوف فإنه ال يعين أن 
-ى األخذ باحلزم، وأن يعد العدة للقاء اهللا يكون مترددا ليس على طاعة، ولكنه يبعثه هذا اخلوف عل

  .، فاإلميان بالقدر له مثراته العظيمة يف العمل واليقني، وصالح قلوب العباد-جل وعال
-فاألتقياء هم الذين آمنوا بالقدر، واملضيعون هم الذين اعترضوا على القدر، ولكلٍّ درجات عند اهللا 

قربني والسابقني، وأصحاب اليمني إىل آخره ، وألهل من امل:  من الفضل والنعمة، يعين-جل وعال
  .الشقاء دركات يف النار، نعوذ باهللا من اخلذالن 

 إىل مثاين أو عشرة أحاديث، هذه جوامع حتتاج إىل طول، -يعين-نكتفي ذا القدر، وأول األحاديث، 
  .ن الكالم عليه قليال  ألن ما بعدها يكون قد سبق فيما قبل أو يكو-إن شاء اهللا-مث بعد ذلك منشي 

 على احلق والعلم واهلدى ، وصلى اهللا وسلم -وإياكم-، وثبتنا -وإياكم-بارك اهللا فيكم ، ونفعين 
  .على نبينا حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا حق احلمد وأوفاه، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى 

  .على آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الديناهللا عليه و
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أما بعد، فإن االهتمام بشرح األحاديث يثري طالب العلم يف مادته، ويف فهمه للشريعة عامة، 
واألحاديث منها ما يشتمل على أصول وقواعد، فهمها يريح طالب العلم يف فهم مسائل كثرية إذا 

ول الواضحات، فاتضح له علم ما رمبا أشكل أو خفي يف بعض اشتبهت عليه ردها إىل هذه األص
  .املواضع

فعلم احلديث وفهم كالم العلماء على األحاديث ينبغي أن يكون متسلسال حبسب أمهية تلك األحاديث، 
فكما ذكرت لكم سالفا أن هذه األربعني النووية مهمة؛ ألن يف شرحها بيان كثري من األصول الشرعية، 

  .وعبها طالب العلم رد إليها ما أشكل عليهاليت إذا است
 أن العامل أو طالب العلم إذا وردت عليه مسألة مشكلة، رمبا مل يطلع فيها على كالم ألهل -مثال-جتد 

العلم، وهي مشكلة، فريد ذلك املشكل إىل ما يعلمه من األصول الشرعية اليت دلت عليها أدلة الكتاب 
  .شكال؛ ألن مما مييز أهل العلم أم يردون املتشابه إىل احملكمأو أدلة السنة، فيتضح له اإل

فإذا ضبط طالب العلم احملكمات من األدلة الواضحات البينات، وتبين له كالم أهل العلم الراسخني 
 أن يرد ما يشكل فيما يقرأ، أو فيما يسمع، أو رمبا -بفضل اهللا ونعمته ورمحته-عليها، فإنه يستطيع 

د عليه من سؤال، أو يف جملس من حديث، أو حنو ذلك، يرد ما أَشكَل إىل ما اتضح له أو فيما يور
  .يتوقف فيه 

وهذا هو الفرق ما بني طالب العلم املُؤصل وطالب العلم الذي يقرأ فقط؛ فطالب العلم املؤصل يكون 
يضطرب عند إيراد املشكالت، عنده بناء احملكمات شيئا فشيئا يف العقيدة واحلديث والفقه، فال جتد أنه 

من جعل دينه عرضة : "-رمحه اهللا-أو أنه يغري رأيه تارة هنا وتارة هناك، كما قال اإلمام مالك 
ألنه ال يكون عند كل أحد من العلم بالشريعة وفهم أصوهلا وفروعها ". للخصومات أكثر التنقل

  . أُحكم من أدلة هذه الشريعة العظيمةواحملكمات ما ميكنه أن يرد الشبه، أو يرد اإلشكاالت إىل ما
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هلذا ال بد من أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا، وأن تفْهم شروح أهل العلم على األحاديث على مر األيام 
 وضوح -إن شاء اهللا تعاىل-والليايل، فيتحصل طالب العلم على حصيلة علمية متينة يكون معها 

كان يسري العلماء، فيحرصون على فهم األولويات، فهم األشياء، أو الشريعة، وفهم األدلة، وهكذا 
  .األحاديث اليت هي خمتصرة أو جوامع أو كليات، مث ينتقلون إىل املطوالت حبسب احلاجة 

  احلديث اخلامس



  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
م على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال

  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
قال :  قالت -رضي اهللا عنها-وعن أم املؤمنني أم عبد اهللا عائشة : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
  .رواه البخاري ومسلم( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( ( رسول اهللا 

  ( عمال ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل: ( ويف رواية ملسلم 
إنه أصل يف رد كل احملدثات والبدع : هذا احلديث حديث عظيم جدا، وعظَّمه العلماء، وقالوا

  .واألوضاع املخالفة للشريعة
فهو أصل يف رد البدع يف العبادات، ويف رد العقود احملرمة، ويف رد األوصاع احملدثة على خالف 

  . عقود النكاح، وما أشبه ذلكالشريعة يف املعامالت، ويف
وهلذا جعل كثري من أهل العلم هذا احلديث مستمسكا يف رد كل حمدثة، كل بدعة من البدع اليت 

أحدثت يف الدين، وهلذا ينبغي لطالب العلم أن حيرص على هذا احلديث حرصا عظيما، وأن حيتج به يف 
وال واألعمال واالعتقادات؛ فإنه أصل يف هذا كل مورد حيتاج إليه فيه يف رد البدع واحملدثات، يف األق

  .كله
( ( قال رسول اهللا :  قالت -رضي اهللا عنها-عن أم املؤمنني أم عبد اهللا عائشة  : "-رمحه اهللا تعاىل-قال 

  ( .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
( يس عليه أمرنا فهو رد من عمل عمال ل: ( -وقد علقها البخاري يف الصحيح أيضا-ويف رواية ملسلم 

.  
  ( .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
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هو ( أحدث : ( واحلدث يف قوله( فهو رد ( هذا لالشتراك، وجوابه " من"ولفظ ( من أحدث : ( قال
من أحدث يف : ( قال فيههلذا ( كل ما مل يكن على وصف الشريعة، على وصف ما جاء به املصطفى 

  ( .أمرنا 
 : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( -جل وعال-واألمر هنا هو الدين، كقوله 

) ) ))))))) ))))))) ))))))))))) )))) )))))))) )))))))))))٦٢. (  
ألنه قد يحدث شيئا (  منه ما ليس: ( فمن أحدث يف الدين ما ليس منه فهو مردود عليه، وقوله هنا

باعتبار الناس، ولكنه سنة مهجورة، هجرها الناس، فهو قد سن سنة من الدين، وذَكَّر ا الناس، كما 



ومن سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر : (  قال -عليه الصالة والسالم-جاء يف احلديث أنه 
  ( .من عمل ا إىل يوم القيامة 

يف : يعين( يف أمرنا هذا : ( هذا فيه احملدثات يف الدين، ودل عليها قوله( من أحدث : ( ه أوال فإذن قول
  .وهو شريعته( ديننا هذا، وما عليه أمر النيب 

وهذه هي الرواية املشتهرة يف الصحيحني ويف غريمها، وروي يف بعض كتب ( ما ليس منه : ( قال
ا ليس يف أمرنا، فهذا يدل يعين هذه الرواية تدل على اشتراط م: يعين( ما ليس فيه فهو رد : ( احلديث

  .العمل بذلك الشيء، وال يكْتفَى فيه بالكليات يف الداللة 
رد هنا مبعىن مردود، كسد مبعىن : فهو مردود عليه كما قال علماء اللغة: يعين( فهو رد : ( قال 

فهو مردود (  يف الدين مل يكن عليه النيب من أتى بشيء حمدث: مسدود، ففعل تأيت مبعىن مفعول، يعين
  ( .من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد : ( عليه كائنا من كان، وهذا فسرته الرواية األخرى 

من عمال عمال يتدين به من األقوال أو : فأرجعه إىل األعمال، والعمل هنا املراد به الدين أيضا، يعين
  .مردودا عليه: نا فهو رد، يعيناألعمال أو االعتقادات ليس عليه أمر
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وهذا فيه إبطال كل احملدثات، وإبطال كل البدع، وذم ذلك، وأا مردودة على أصحاا، وهذا 
 -يعين أمور الدين- أصلٌ يف رد البدع يف الدين، واألعمال اليت يف الدين -كما ذكرت لك-احلديث 

  .كون يف العبادات وتكون يف املعامالتمنقسمة إىل عبادات وإىل معامالت، واحملدثات ت
كل حمدثة يف الدين : فهذا احلديث دلَّ على إبطال احملدثات وإبطال البدع؛ ألن كل حمدثة بدعة، يعين

بدعة، والعلماء والعلماء تكلموا كثريا عن البدع واحملدثات، وجعلوا هذا احلديث دليال على رد 
  .احملدثات والبدع

ين، وهي شر من كبائر الذنوب العملية؛ ألن صاحبها يستحسنها، ويستقيم عليها فالبدع مذمومة يف الد
  .جل وعال-تقربا إىل اهللا 

  إذا تبني هذا الشرح العام للحديث، فما املراد بالبدع واحملدثات ؟
حمدثات وبدع لغوية، وإىل حمدثات : هذه مما اختلف العلماء يف تفسريها، واحملدثات والبدع منقسمة إىل

  .ع يف الشرعوبد
فهو كل ما كان أُحدثَ، سواء أكان يف الدين، أو مل يكن يف الدين، وإذا مل يكن يف : أما احملدث يف اللغة

  .الدين فإن هذا معناه أنه ال يدخل يف هذا احلديث ، وكذلك البدع
دثات يف حمدثات ليست يف الدين، وهذه ال تذَم، وحم: وهلذا قسم بعض أهل العلم احملدثات إىل قسمني



  .الدين، وهذه تذم
مثل ما حصل من تغري يف طرقات املدينة، وتوسعة عمر الطرقات، : مثل احملدثات اليت ليست من الدين

أو جتصيص البيوت، أو استخدام أنواع من البسط فيها، واختاذ القصور يف املزارع، وما أشبه ذلك مما 
أو ما أشبه ذلك، فهذه أحدثت يف حياة الناس فهي كان يف زمن الصحابة وما بعده، أو اختاذ الدواوين، 
  .حمدثة، ولكنها ليست مبذمومة؛ ألا مل تتعلق بالدين

كذلك البدع، منها بدع يف اللغة يصح أن تسمى بدعة، باعتبار أا ليس هلا مثال سابق عليها يف حال 
  .على خالفها، مث أُحدثَتمن وصفها بالبدعة، وبدع يف الدين، وهذه البدع اليت يف الدين كان احلال 
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ملا مجع الناس على إمام واحد، وكانوا يصلون أشتاتا يف رمضان، مجعهم يف التراويح ( قول عمر : مثاله
  ( .نعمت البدعة هذه : ( على إمام واحد قال

 فتعلقت مل يكن هلا مثال سابق يف عهد عمر،: فسماها بدعة باعتبار اللغة؛ ألا يف عهده بدعة، يعين
  .باللغة أوال، مث باملتكلم ثانيا 

إذا تبني هذا فاملقصود ذا احلديث احملدثات والبدع يف الدين، والبدعة يف الدين دلَّ احلديث على ردها، 
 : ( (((( (((((( (((((((((((( -جل وعال-ودل على ذلك آيات كثرية وأحاديث كثرية، كما قال 

)))))))) ))))) ))))) )))))))))) ) ) )))) )))) )))))))) )))) ))) )٦٣. (  
، مل يأذن اهللا به -عليه الصالة والسالم-فسماهم شركاء؛ ألم شرعوا من الدين شيئا مل يأت به حممد 

  .شرعا
 : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( -جل وعال-وقد قال 

)) )))))) )))))))))) ) ) )))))) )))))))))٦٤. (  
  ) .٦٥ : ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ( (-جل وعال-وقال 

 : ( (((((( (((((((((( -جل وعال-واآليات يف هذا املعىن كثرية، ويصلح أن يكون منها قوله 
)))))) )))))) ))))))))) ))))) ))))))))) ))))))))))) ) ) ))))))٦٦. (  

 يقول يف -عليه الصالة والسالم- يف األحاديث ذم البدع واحملدثات، كما كان -أيضا-وقد جاء 
  ( .أال إن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار : ( اجلمعة ويف غريها 

ذات يوم ( ول اهللا وعظنا رس: ( أنه قال (  يف السنن من حديث العرباض بن سارية -أيضا-وقد جاء 
... ( يا رسول اهللا، كأا موعظة مودع : موعظة بليغة، وجِلَت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا

  .احلديث



إنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة  : ( -عليه الصالة والسالم-وفيه قال 
  ( .وا ا، وعضوا عليها بالنواجذ ؛ فإن كل حمدثة بدعة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسك
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 أمجعوا على إبطال البدع، فكل بدعة يف الدين أُجمع على إبطاهلا إذا صارت -علماء السلف-والعلماء 
بدعة يف الدين، دخل العلماء يف تعريف البدعة، ما هي اليت حيكم عليها بأا رد ؟ ألن هذا احلديث دل 

  ( .من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد ( ى أن كل حمدثة رد عل
  :فالبدعة يف الدين عرفَت بعدة تعريفات، يهمنا منها تعريفان لضيق املقام 

التعريف املشهور الذي ذكره الشاطيب يف االعتصام، وهذا التعريف جيد؛ ألنه جعل البدعة طريقة : أوهلا 
 عليها مضاهاة الطريقة الشرعية، وشرح التعريف والكالم عليه يطول، ملتزمة، وأن املقصود من السلوك

  .فتراجعونه يف مكانه
  :لكن يهمنا من التعريف هذا شيئني

أصبحت طريقة : أن البدعة ملتزم ا؛ ألنه قال طريق يف الدين، والطريقة هي امللتزم ا، يعين: األول 
  .الطريقة يعين ما التزِم به من هذا األمر يطرقها األول والثاين والثالث، أو تتكرر، فهذه 

  .صلى اهللا عليه وسلم-أا مل تكن على عهد النيب : أا مخترعة، يعين: والثاين
أن هذه الطريقة تضاهى الطريقة الشرعية من حيث إن الطريقة الشرعية هلا وصف وهلا أثر، أما : والثالث

  .جل وعال-أما األثر فهو طلب األجر من اهللا الوصف فمن جهة الزمان واملكان والعدد، و
  :فتحصل لنا أن خالصة ما يتصل بتعريف الشاطيب للبدعة يتعلق بثالثة أشياء

من : ( أا خمترعة، مل يكن عليها عمل سابق، وهذه توافق الرواية الثانية : أن البدعة يلْتزم ا ، الثاين
أنه تضاهى ا الطريقة الشرعية، من حيث الزمان : والثالث ( عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 

العدد الذي هو الوصف مع الزمان واملكان، واألثر وهو طلب األجر : واملكان والوصف واألثر، يعين
  . بذلك العمل -جل وعال-من اهللا 

حلق إن البدعة ما أُحدثَ على خالف ا: وعرفَه غريه بتعريف أوضح، وهو تعريف السمين، حيث قال
  .من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعلَ ذلك دينا قوميا وصراطا مستقيما( املُتلَقَّى عن رسول اهللا 
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 صحيح، ويتضح لنا منه أن البدعة أحدثت على خالف احلق، فهي باطل، وأا -أيضا-وهذا التعريف 
 مزلْتا مجعل ذلك دينا : ا؛ ألنه قال يف آخرهتكون يف األقوال، ويف األعمال، ويف االعتقادات، وأ

  .قوميا وصراطا مستقيما
إذا تقرر ذلك فمن املهمات يف معرفة البدعة أن البدعة تكون يف األقول واألعمال واالعتقادات، إذا 

جعلَ للقول طريقة من حيث الزمان واملكان، أو من حيث : كان القول على غري وصف الشريعة، يعين
قول ليس وصف الشريعة، وجعلَ له وصف من حيث الزمان أو املكان أو العدد، وطُلب العدد، تعبد ب

  .جل وعال-به األجر من اهللا 
 وجيعل هلا صفة تضاهى ا الصفة الشرعية -جل وعال-أو األعمال، يحدثُ أعماال يتقرب ا إىل اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم-تلَقَّى عن رسول اهللا على حنو ما ذكرنا، أو يعتقد اعتقادات على خالف احلق املُ
 عمله -أيضا- فهي مردودة عليه، ومن تبعه على ذلك فهو -من أنشأها: مبعىن-فهذه كلها من أحدثها 

 حمدث بالنسبة ألهل زمانه، وذاك حمدث بالنسبة ألهل -أيضا-مردود عليه، ولو كان تابعا؛ ألن التابع 
  .دث هلازمانه، فكل من عمل ببدعة فهو حم

هلذا يتقرر من هذا التأصيل أن البدعة ملْتزم ا، يف األقوال أو األعمال أو االعتقادات، فال يقال إنه من 
أخطأ مرة يف اعتقاد ومل يلتزم به أنه مبتدع، وال يدخل فيمن فعل فعال على خالف السنة إنه مبتدع، إذا 

  .فعله مرة، أو مرتني أو حنو ذلك، ومل يلتزمه
 االلتزام ضابط مهم كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بعض كالمه أن ضابط االلتزام مهم يف فوصف

خالف السنة يف عمله، وال نقول إنه مبتدع، إال إذا إلتزم خمالفة : الفرق بني البدعة وخمالفة السنة، فنقول
  .السنة، وجعل ذلك دينا يلتزمه

 -إن كان يتقرب به إىل اهللا-ت، وخالف السنة فيه، فإنه فإذن من أخطأ يف عمل من األعمال يف العبادا
  .هذا الفعل منك خمالف للسنة: فنقول له
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فإن التزمه بعد البيان، أو كان ملتزما له، دائما يفعل هذا الشيء، فهذا يدخل يف حيز البدع، وهذا 
  .ضابط مهم يف الفرق بني البدعة وخمالفة السنة 

احلديث، والكالم على البدع واحملدثات يطول، لكن ننبه على أصول فيها، مما  ذا -أيضا-مما يتصل 
 من -رضوان اهللا عليهم-يتصل به من الفرق بني محدث ومحدث، أن هناك حمدثات مل جيعلها الصحابة 
 املصاحل -فيما بعد-البدع؛ بل أقروها، وجعلوها سائغة، وعملَ ا، وهذه هي اليت مساها العلماء 

املرسلة، واملصاحل املرسلة للعلماء فيها وجهان من حيث التفسري، ومعىن املصاحل املرسلة أن هذا العمل 



أرسل الشارع حكمه باعتبار املصلحة، فإذا رأى أهل العلم أن فيه مصلحة فإن هلم أن يأذنوا به ألجل 
  .أن الشارع ما علَّق به حكما، وهذا يأيت بيان صفاته 

صاحل املرسلة تكون يف أمور الدنيا، ال أمور العبادات، ويف أمور الدنيا، يف الوسائل منها امل: قال العلماء 
أن الشريعة قامت على حفظ ضروريات مخس معلومة : اليت يحقَّق ا أحد الضروريات اخلمس، يعين

  .الدين، والنفس، واملال، والنسل، والعقل: لديكم
 وسائل حفظ الدين مصلحة مرسلة، لك أن -حل املرسلةهذه من املصا-هذه اخلمس وسائل حفظها 

فأُحدثَ ( تحدثَ فيها ما حيفظ دين الناس، مثل تأليف الكتب ، تأليف الكتب مل يكن على عهد النيب 
أن يكْتب حديثه، وى عمر أن يكْتب ( تأليف الكتب، تأليف الردود، مجع احلديث ما كان، ى النيب 

  .تبمث كُ( حديث النيب 
هذا وسيلة مل يكن املُقْتضي هلا يف هذا الوقت قائما، مث قام املقتضي هلا، فصارت وسيلة حلفظ الدين، 

  .صارت مصلحة مرسلة، وليست بدعة
فإذن من املهمات يف هذا الباب أن تفَرق ما بني البدعة، وما بني املصلحة املرسلة؛ فالبدعة يف الدين، 

  .ملصلحة املرسلة فهي متجهة إىل وسائل حتقيق الغايات، هذا واحدمتجهة إىل الغاية، وأما ا
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ومل تفْعل، واملصلحة املُرسلَة مل يقم املقتضي ( أن البدعة قام املقتضي لفعلها يف زمن املصطفى : الثاين
  .صلى اهللا عليه وسلم-لفعلها يف زمن النيب 

، يف -عليه الصالة والسالم-ع القرآن جمع بعد النيب  إىل مجع القرآن، جم-مثال-فإذن إذا نظرنا 
   مل يجمع، فهل نقول مجع القرآن بدعة؟-عليه الصالة والسالم-عهده 

 أن مجع القرآن من الواجبات العظيمة اليت جيب أن تقوم ا -من الصحابة ومن بعدهم-العلماء أمجعوا 
ل؛ ألن الوحي يترتل، فلو نِسخ القرآن كامال لكان هناك ما قام املقتضي للفع( األمة، هنا يف عهد النيب 

  .إدخال لآليات يف اهلوامش أو بني السطور، وهذا عرضة ألشياء غري حممودة
عليه الصالة - أنه ما أمر نبيه جبمع القرآن يف كتاب واحد يف حياته -جل وعال-فكان من حكمة اهللا 

 مجعه أبو بكر، مث جمع بعد -عليه الصالة والسالم-طفى  ؛ وإمنا ملا انتهى الوحي بوفاة املص-والسالم
  .ذلك 

ويف أشياء شىت من إنشاء دواوين اجلند، ومن استخدام اآلالت، ومن حتديث العلوم، ومن االهتمام 
( بعلوم خمتلفة، وأشباه ذلك من فتح الطرقات، وتكوين البلديات والوزارات، وأشباه هذا يف عهد عمر 

  .ؤمنني فيما بعد ذلك ويف عهد أمراء امل



من أحدث يف : ( إذن فاحلاصل من هذا أن املصلحة املرسلة محدثَة، ولكن ال ينطبق عليها هذا احلديث
ألن هذه ليست يف األمر؛ وإمنا هي يف وسيلة حتديث األمر، فخرجت ( أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

  .عن مشول هذا احلديث من هذه اجلهة
ذا العملومن جهة ثانية أ ا إحداث ليس يف الدين؛ وإمنا هو يف الدنيا ملصلحة شرعية تعلقت.  

مساها العلماء مصاحل مرسلة، وجعلَت مطلوبة من باب حتقيق الوسائل؛ ألن الوسائل هلا أحكام الغايات، 
  .فهي واجبة وال بد من عملها؛ ألن هلا حكم الغايات

سم من الشريعة، فالعبادات إحداث أمر يف عبادة على خالف العبادات قسم من الشريعة، واملعامالت ق
  .حمدث وبدعة يف الدين( سنة املصطفى 
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فهو أيضا مردود؛ ألنه ( وكذلك يف املعامالت، إحداث أوضاع يف املعامالت على خالف ما أمر به النيب 
  .محدثٌ يف الدين

دا حمرما إىل عقد جائز، فهذا تبديل للحكم، أو إحداث  عقد الربا من كونه عق-مثال-أن يحولَ : مثاله
لتحليل عقد حرمه الشارع، أو يبطل شرطا من الشروط الشرعية اليت دلَّ عليها الدليل، فإبطاله هلذا 

  .الشرط محدثٌ أيضا، فيعود عليه بالرد
لتغريب لغري احملصن، إىل عقوبة  عقوبة الزنا من كوا رمجا للمحصن، أو اجللد وا-مثال-أو أن يحولَ 

مالية، فهذا رد على صاحبه، ولو كانت يف املعامالت؛ ألا إحداث يف الدين ما ليس منه، وهذا خيتلف 
  .األصل يف العبادات التوقيف، واألصل يف املعامالت اإلباحة وعدم التوقيف: عن القاعدة املعروفة أن

ما إذا كان هناك شرط شرعي أو عقد، شرط شرعه  فيما يكون يف معامالت الناس، أ-يعين-هذا 
الشارع، وأمر به واشترطه، أو عقد أبطله الشارع، فال يدخل فيه جواز التغيري؛ وإمنا جواز التغيري، أو 
التجديد يف املعامالت، وأا مبنية على اإلباحة والسعة، هذا فيما مل يدل الدليل على شرطيته، أو على 

  . العقد، وما شابه ذلكعقده، أو على إبطال ذلك
كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو : (  يف حديث بريرة املشهور -عليه الصالة والسالم-وعلى هذا قال 

  ( .باطل، وإن كان مائة شرط 
فهذا احلديث يأيت يف مجيع أبواب الدين، يأيت يف الطهارة، ويف الصالة، ويف الزكاة، والصيام، واحلج، 

لقرض، والصرف، واإلجارة إىل آخره ، النكاح والطالق، ومجيع أبواب ويف البيوع والشركات، وا
  .الشريعة، كما هو معروف يف مواضعه من تفصيل الكالم عليه



  احلديث السادس
  إن احلالل بني وإن احلرام بني
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 احلرام بين، إن احلالل بين وإن: ( يقول ( مسعت رسول اهللا : قال( وعن أيب عبد اهللا النعمان بن البشري 
وبينهما أمور مشتبهات، ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن 
وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك 

صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد محى، أال وإن محى اهللا حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت 
  .رواه البخاري ومسلم( اجلسد كله، أال وهي القلب 

: عده العلماء ثلث الدين أو ربع الدين ؛ فإن اإلمام أمحد قال( حديث النعمان بن بشري -هذا احلديث 
 وحديث عائشة( إمنا األعمال بالنيات : ( حديث عمر: أحاديث اإلسالم تدور على ثالثة أحاديث

  .وحديث النعمان بن بشري( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : ( السابق
  .وذلك أن حديث النعمان دلَّ على أن األشياء منقسمة إىل حالل بين، وإىل حرام بين ، وإىل مشتبه

ل حيتاج إىل نية، فاحلالل البين واحلرام البين واضح احلكم، واملشتبه جاء حكمه يف هذا احلديث، واحلال
وإىل متابعة، وعدم إحداث فيه من أمور العبادات واملعامالت ، وكذلك احلرام حيتاج إىل نية يف تركه 

  .حىت يؤجر عليه، إىل آخر ذلك 
  .فصار هذا احلديث ثلث اإلسالم

 احلديث الذي( الدين النصيحة : ( وأبو داود صاحب السنن جعل األحاديث أربعة، وزاد عليها حديث
  .إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت بعد هذا 

هذا يدل على أن هذا احلديث موضعه عظيم يف الشريعة؛ فهو ثلث الدين ملن فهمه، ففيه أن األحكام 
حالل بين واضح ال اشتباه فيه، وحرام بين واضح ال اشتباه فيه، وثالث مشتبه ال يعلمه كثري من : ثالثة

  .الناس، ولكن يعلمه بعضهم
ل البين الواضح من أتاه فهذا على بينة، بني للناس، واحلرام البني الواضح أيضا بين للناس، ال فاحلال

  .اشتباه فيه، فمن انتهى عنه فهو مأجور، ومن وقع فيه فهو مأزور
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عليه الصالة -وهناك ما هو مشتبه، ومن أجل هذا املشتبه جاء هذا احلديث من الرءوف الرحيم 
  ( .احلالل بين، واحلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات : ( ، فقال -والسالم

احلالل البني مثاله أنواع املأكوالت املباحة، تأكل اللحم واخلبز، وتشرب املاء إىل آخره ، أنواع 
العالقات املالية املباحة، البيع الواضح، الصرف الواضح إىل آخره، أنواع اإلجارة الواضحة ، الزواج 

لواضح، وأشباه ذلك مما اكتملت فيه الشروط وال شبهة فيه، فهذا بني يعلمه الناس، وأيضا هو ا
  .درجات

 واضح مثل حرمة اخلمر، وحرمة السرقة، وحرمة الزنا، وحرمة قذف الغافالت -أيضا-واحلرام بني 
  .املؤمنات، وحرمة الرشوة، وأشباه ذلك مما الكالم فيها واضح ال اشتباه فيه 

فجعل هذا " وبينهما: "-عليه الصالة والسالم-قال ( وبينهما أمور مشتبهات : ( قال: الثالثالقسم 
القسم بني احلالل واحلرام؛ وذلك ألنه جيتذبه احلالل تارة، وجيتذبه احلرام تارة عند من اشتبه عليه، 

و هو حالل، إن فالذي اشتبه عليه هذا األمر يكون عنده بني احلالل واحلرام، ال يدري هل هو حرام أ
نظر فيه من جهة قال هو حالل، وإن نظر فيه من جهة جعله حراما، وهذا عند كثري من الناس، وأما 

  .الراسخون يف العلم فيعلمونه، يعلمون حكمه، هل هو حالل أو حرام؟
ال : ( فدل قوله( وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس : ( -عليه الصالة والسالم-فقال 

  .على أن هناك كثريا من الناس يعلمون احلكم( يعلمهن كثري 
هذه املشتبهات اختلف العلماء يف تفسريها، ما هي املشبهات؟ يف أقوال كثرية جدا، وصنفَت فيها 

مصنفات، وشروح هذا احلديث يف الكتب املطولة طويل أيضا يف تفسري املشتبهات، ووضوحها ينبين 
  . اللغة ويف القرآن أيضاعلى فهم معىن املشتبه يف
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صار يتنازعه أشياء متعددة جعلته خمتلطا على الناظر أو : مبعىن اختلط، يعين: أما يف اللغة، فاشتبه الشيء
على السامع، اشتبهت األشياء عند عينه، مبعىن اختلطت، ما مييز هذا من هذا، اشتبهت األصوات عليه، 

  .اتداخلت، فلم مييز هذا من هذ: يعين
لضعف -فاملشتبهات يف اللغة ال يتضح منها األمر عند كثري من الناس لضعف قوته، كما أن الناظر 

 اشتبه عليه، فكذلك املسائل اليت تدرك بالقلب تدرك -لضعف مسعه- اشتبه عليه، والسامع -بصره
  .بالبصرية، تشتبه من جهة ضعف البصرية ضعف العلم

آل " املشتبهات أو املتشاات فيما يقابل احملكمات، يف آية سورة -الجل وع-أما يف القرآن فجعل اهللا 
: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( -جل وعال-، وهي قوله "عمران



 )))))) ))))))))))) ))) ))))))))) ))))))) ) )))))))))))))) )))))))) ))))))))))) )))) )))) )))))))))))
) ))))) ) )))))))))))) )))))))))))))) )))))))))))) )))))))))))) )))))) ))))))))) ))) ))))))))))))

 )))) ))))) )))))))) )))))))))) )))))))))) ))) ))))))))))))))) ) )))) )))) ))))))))))))) ))))))))
) ) ) )))))))) ))))) )))))٦٧. (  

  . واضحا بينا، واملشتبه ما يشتبه علمه على الناظر فيه فدلت اآلية على أن احملكم ما كان
: ( ((((  ألنه قال-معاين اآليات-وما يف احلديث غري ما يف اآلية، من جهة أن ما يف اآلية من جهة املعاين 

 )))))))) ))))))))))) )))) )))) ))))))))))) )))))))) )))))) ))))))))))) )))))))) ))))))) ))))))))
)))) ) ) )))))))))))٦٨. (  

  فمعىن اآلية يشتبه، واحلديث من جهة العمل، من جهة احلكم، هل هذه من احلالل، أو هي من احلرام ؟
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هو غري الواضح، وهذا " آل عمران"فإذن من جهة االشتباه األمر واحد، أن املشتبه فيما دلت عليه آية 
؛ ألن الكلمة إذا اشتبه معناها، أو اختلف العلماء يف نستمسك به يف تفسري املشتبه يف هذا احلديث

معناها، فإرجاعها إىل عرف الشارع، يف كالمه، يعين إىل ما كان عليه استعمال الشارع يف القرآن، فهذا 
يرحينا من إشكال تفسري الكلمة، فإذا نظرنا يف هذه الكلمة مشتبهات، فجعلها بعض العلماء اختالط 

  .ملال احلرام، جعلها بعضهم فيما اختلف فيه العلماء يف أقوال رمبا يأيت بعضهااملال املباح مع ا
ما اتضح ما مل يتضح للمرء، ما مل يتضح : ، يعين"آل عمران"فتفسريها الصحيح أن جنعلها مثل آية 

حكمه فهو مشتبه، وما اتضح حكمه من احلالل فهو حالل، وما اتضح حكمه من احلرام فهو حرام، 
ات، وما اشتبه حكمه فهو من غري الواضح، من املتشاات، أو املشتبهات، أو املشبهات وهذه حمكم

  .كما هي روايات يف هذا احلديث 
 وإسحاق ومجاعة من أهل العلم فسروا املشتبهات مبا اختلف الصحابة يف حله -رمحه اهللا-اإلمام أمحد 

كل الضب اختلفوا فيه، فيكون من قبيل  أ-مثال-وحرمته، أو اختلف العلماء يف حله وحرمته، فقالوا 
إن أكل ذي الناب من السباع اختلف فيه العلماء، فيكون من قبيل املشتبه، أو لبس : املشتبه، وقالوا

بعض املالبس اختلفوا فيها، فيكون من قبيل املشتبه، وجعلوا اختالف املال حالل وحرام، هذا من قبيل 
 ليس -يف احلقيقة- من قبيل املشتبه، من جهة الناظر فيه، وهذا املشتبه يف أشياء، وشرب ما يسكر كثريه

  .واضحا، وهذه إذا جعلَت من املشتبهات فهذا من جهة التأويل، ال من جهة كوا مشتبهات بينة
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إا مشتبهات، فيعنون أنه ينبغي ملن ذهب إىل : فاإلمام أمحد وإسحاق ومجاعة إذا قالوا عن هذه األشياء
ول املبيح أن يستربئ، من ذهب إىل القول املبيح يف املُسكر ال بد له أن يستربئ لدينه ويذهب إىل الق

: القول اآلخر، يف أكل الضب السنة فيه واضحة، فينبغي أن يترك رأيه إىل السنة لألمر الواضح، يعين
منا هم نظروا يف اختالف قالوا إا من املشتبهات باعتبار اخلالف، وهذا ليس هو املقصود باحلديث؛ وإ

  .العلماء يف ذلك
والذي ينبغي محل األحاديث عليه ما ذكرت لك من أن املشبهات، أو املشتبهات، أو املتشاات هي ما 
اشتبه علمه، ما اشتبه حكمه على من حيتاج إليه، فإذا اشتبه عليه حكم هذا البيع فاسترباؤه له محاية 

ليه حكم هذه املرأة، هل هي مباحة له أم غري مباحة؟ فاالسترباء أن لعلمه، محاية لدينه ، إذا اشتبه ع
  .يتوقف حىت يأتيه إما أن تكون حالال بينا أو حراما بينا 

  :إذا تقرر ذلك فإنه، إن املشتبهات هذه هلا حاالن
علماء وال. أنا متوقف فيها: ما يتوقف فيه العلماء، فيتوقف العامل يف حكم املسألة، يقول: احلال األوىل

 من مسائل البيوعات أو مسائل املال -مثال-توقفوا يف شيء مثل بعض املسائل احلادثة اآلن، تأيت مسألة 
  .اجلديدة اليت حيدثها الناس، والعلماء حىت ينظروا فيها ال بد أن يتوقفوا

نهم  توقف العلماء، والعلماء توقفهم ليس عن عجز، ولكن محاية لدي-مثال-يف بعض املسائل الطبية 
هم؛ ألم سيفتون األمة، وإذا أفتوا األمة فاحلالل الذي صار يف األمة حالال منسوب إليهم، وهم وقعوا 

 ، فينبغي أن يتوقفوا حىت تتبني هلم، فإذا -سبحانه-أفتوا عن اهللا :  يعين-جل وعال-عن رب العاملني 
  .امل، هذا النوع األولتوقف العلماء يف مسألة فإذن هي من املشتبهات حىت يتبني حكمها للع
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: ما تشتبه على غري العامل، فينبغي أن ال يواقعها حىت يردها إىل العامل، ينبغي: والنوع الثاين من املشتبهات
أمور مشتبهات . ( بني احلالل واحلرام: يعين" وبينهما: " قال-عليه الصالة والسالم-يعين وجوبا؛ ألنه 

  ( .ال يعلمهن كثري من الناس 
إرشاد إىل أن هناك من يعلم، فتسأل من يعلم عن حكم هذه ( ال يعلمهن كثري من الناس : ( يف قوله
  .املسألة
  .قبل أن يصل إليه العلم، أو يف املسألة اليت توقف فيها أهل العلم: يعين( فمن اتقى الشبهات : ( قال
؛ -جل وعال-فهو من جهة اهللا أما استرباء الدين ( فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ( 

حيث إنه إذا استربأ فقد أتى ما جيب عليه، متوقف فيها فأنا ال أقدم عليها؛ ألا رمبا كانت حراما، 
واملؤمن مكَلَّف، فينبغي عليه وجوبا أال يأيت شيئا وهو يعلم أنه حالل، وإذا أراد أن يقْدم على شيء، 



  .يقدم على شيء يعلم أنه غري حرام
توقف عن احلالل املشتبه أو عن احلرام املشتبه فقد استربأ للدين؛ ألنه رمبا واقع، فصار حراما، وهو فمن 

  .ال يدري
هو ال يدري معذور ؟ ال، غري معذور؛ ألنه جيب عليه أن يتوقف حىت يتبني له حكم هذه : هل يقال هنا

فقد استربأ : ( الشرع، فلهذا قالاملسألة، يأتيها على أي أساس؟ هو مكلف، ال يعمل عمل إال بأمر من 
  ( .لدينه 
 من أقدم على األمور املشتبهات فإنه قد يوقَع فيه، قد -يف أهل اإلميان-وعرضه ألنه " وعرضه: "قال

يتكَلَّم فيه بأنه قليل الديانة؛ ألنه مل يستربئ لدينه، فإنه إذا ترك مواقعة املشتبهات استربأ لعرضه، ويف 
ء ال يأيت ما يعاب عليه يف عرضه، فاملؤمن يرعى حال إخوانه املؤمنني، ونظرة هذا حث على أن املر

أنا ال أهتم بقول أهل اإلميان، ال أهتم بقول أهل العلم، ال : إخوانه املؤمنني إليه، وال يأيت بشيء يقول
  .أهتم بقول طلبة العلم؛ فإن استرباء العرض حىت ال يوقع فيه هذا أمر مطلوب
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من أهل اإلميان، حيث ينتقدون على العامل : يعين". إياك وما يشار إليه باألصابع: "جاء يف األثروقد 
  .عمله فيما مل يوافق فيه الشريعة 

احلرام الذي هو : فُسرت بتفسريين" وقع يف احلرام"هنا ( ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام : ( قال
ا؛ ألن جانب حالل، وجانب حرام، فمن وقع يف الشبهات وقع أحد اجلانبني الذي الشبهات فيما بينهم

يف احلرام الذي هو أحد اجلهتني، وفُسر احلرام بأنه وقع يف أمر محرم؛ حيث مل يستربئ لدينه، حيث وقع 
يف شيء مل يعلم حكمه، شيء مسألة واقعتها بال علم منك أنه جائز، فال شك أن هذا إقدام على أمر 

  .دون حجة
وهذا يف املسائل اليت تتنازعها األمور بوضوح، هناك مسائل من ( من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ف( 

ومن وقع يف الشبهات وقع يف : ( الورع يستحب تركها، ليست هي املقصودة ذه الكلمة؛ ألنه قال
  ( .احلرام 

الراعي ( مى يوشك أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول احل: (  بقوله-عليه الصالة والسالم-مث مثَّلَ ذلك 
 خترج عن جمموع املاشية -يف بعض األحيان-يكون معه شيء من املاشية، املاشية من طبيعتها أا 

أرض حممية للصدقة، أو حممية يف ملك فالن، أو ما أشبه : وتذهب بعيدا، فإذا قارب محى حممية، مثال
  .ا بعضها منهم، ويأخذ من حق غريهذلك، فإن مقاربته مباشيته للحمى ال بد أن حيصل منه

وما هو داخل هذا احلمى هو الدين، وهذه احملارم محى، فمن ( حمى اهللا حمارمه ( وهذا متثيل عظيم يف أن 



قارب فال بد أن حيصل منه مرة أن يتوسع، فيدخل يف احلرام، حىت يف األمور اليت يكون عنده فيها بعض 
  .التردد، ال كل التردد

كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن : (  ذا املثال العظيم، فقال-عليه الصالة والسالم-لَ فلهذا مثَّ
  .ألنه قَارب( يرتع فيه 

  .فحمى اهللا حمارمه، ا يقوى دين املرء( أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا حمارمه : ( قال
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 من قارب احملارم ، من قارب احلرمات فإنه يوشك فهذا احلديث واضح الداللة يف أن من قارب احلمى ،
  .أن يقع يف احملرم من جراء تساهله 

نفهم من هذا احلديث أن احلالل البين واضح، واحلرام البني واضح، واملشبهات املشتبهات عرفنا 
يت تعريفها، وحكمها، وتقسيمات الكالم عليها، وأنه جيب على صاحب الدين، جيب على املسلم أال يأ

شيئا إال وهو يعلم حكمه، إذا مل يعلم فليسأل، فتكون إذن املسألة مشتبهة عليه، ويزول االشتباه بسؤال 
 فإنه يتوقف معهم حىت -يعين حىت حيكموا فيها-أهل العلم، فإن بقيت مشتبهة على أهل العلم، فإنه 

  .يعمل ذلك
 جريان القواعد عليها، دخوهلا ضمن  لكوا تبع األصل-يعين يف األحكام-هناك مسائل ليست مشتبهة 

الدليل، فإذن املسائل اليت اختلف العلماء فيها ال تدخل ضمن هذا احلديث من جهة كوا مشتبهة؛ بل 
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فإذن خيرج منها بتاتا على جهة أن من وقع فيها وقع يف احلرام، : نقول

  .ال ؛ ولكن هذا على وجه االستحباب
أن العلماء إذا : أن اخلروج من خالف العلماء مستحب، يعين: ا هو الذي فهمه العلماء من احلديثوهذ

اختلفوا يف مسألة، فاخلروج من خالفهم إىل متيقن، هذا مستحب، وهذا صحيح باعتبارات، ويف بعض 
  .تطبيقاته قد ال يكون صحيحا يف تفاصيل معلومة

 مالك والشافعي -يعين مجهور األئمة األربعة-هور العلماء قصر الصالة يف السفر، مج: -مثال-مثاله 
وأمحد حدوا املدة بنية إقامة أربعة أيام فصاعدا، يف أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فصاعدا مل يترخص 

برخصة السفر، وهناك قول ثان للحنفية بأن له أن يترخص ما مل يزمع إقامة أكثر من مخسة عشر يوما، 
بأن له أن يترخص حىت يرجع إىل :  ثالث لشيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلموهناك قول

  .بلده
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 رجح على غريها من جهة أن املسألة من حيث -وهو كوا أربعة أيام-القول األول : فهذه أقوال ثالثة
ن الصالة ركن اإلسالم الثاين، الدليل مشتبهة، وإذا كان كذلك فاألخذ فيها باليقني استرباء للدين؛ أل

فأَخذُ اليقني يف أمر الصالة هذا مما دلَّ عليه هذا احلديث، ألنه استرباء للدين؛ ألن األربعة أيام هذه 
باالتفاق أنه يترخص فيها، وأما ما عداها فهو خمتلف فيه، فإذا كان كذلك فاخلروج من اخلالف هنا 

  .مستحب، فنأخذ باألحوط
 من احملققني هذا القول باعتبار االسترباء، وأن يف األخذ به اليقني يف أمر الصالة، اليت وهلذا رجح كثري

  .هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وأعظم األركان العملية
 يتعرض هلا العلماء يف هذا احلديث األكل من مال من اختلط يف ماله احلالل -أيضا-من املسائل اليت 

 يف ماله حرام، نعلم أنه يكتسب من مكاسب حمرمة؛ إما أنه يرتشي، أو عنده احلرام، أعين رجال مثال
  مكاسب من الربا، أو ما أشبه ذلك، وعنده مكاسب حالل، فما احلكم يف شأنه؟

  .جعله بعض العلماء داخال يف هذا احلديث، وأن الورع الترك على سبيل االستحباب؛ ألنه استرباء
ب ما يغلب، فإن كان الغالب عليه احلرام فإنه يستبرأ، وإن كان الغالب حبس: وطائفة من أهل العلم قالوا

  .عليه احلالل فإنه جيوز أن تأكل منه، ما مل تعلم أن عين ما قُدم لك من احلرام 
لك أن تأكل، واحلرام عليه، لتغير اجلهة، فهو اكتسبه من حرام، ( منهم ابن مسعود -وقال آخرون 
قدمه على أنه هدية، أو على أنه إضافة أو هبة، أو ما أشبه ذلك، وتغير اجلهة يغري احلكم وحني قدم لك 

ال يأكل ( يا رسول اهللا، يف اللحم إنه تصدق به على بريرة ، والنيب : قالوا: كما يف حديث بريرة
  ( .هو عليها صدقة، ولنا هدية : ( -عليه الصالة والسالم-الصدقة ، فقال 
إنه يأكل : هة، مع أنه عني املُهدى وهو اللحم، فقال مجاعة من الصحابة ومن أهل العلمالختالف اجل

  .واحلرام على صاحبه، على من قدمه، وأما هذا فقدمه على أنه هدية، فال بأس بذلك
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ا قَدم أن عني م: إنه يأكل منه ما مل يعلم أن هذا املال بعينه حرام، يعين: وقال آخرون يف هذه املسألة
حرام، فإذا علم أن عني ما قدم حرام فال جيوز له أكل هذا املعني، وجيوز أكل ما سواه، واستدلوا على 

- ، وكانوا يأكلون الربا ، وكان -عليه الصالة والسالم-ذلك بأن اليهود كانوا يقدمون الطعام للنيب 
  . رمبا أكل من طعامهم-عليه الصالة والسالم
 الختالف العلماء يف تنازعٍ يف هذه املسألة، هل تدخل يف هذا -كمثال- من هذا فيه تفاصيل، املقصود

احلديث أم ال ؟ ومجلتهم على دخوله من جهة الورع، وليس على دخوله من جهة أنه من أكل فقد أكل 
حراما، مع أن عددا من احملققني رجحوا قول ابن مسعود، وهو ترجيح ظاهر من حيث الدليل، كابن 



  .، وكغريه من أهل العلم يف تفاصيل يطول الكالم عليها"التمهيد"رب يف عبد ال
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت  : ( -عليه الصالة والسالم-قال 

  ( .فسد اجلسد كله؛ أال وهي القلب 
لتوقف عن الشبهات،  به يكون التورع، به يكون ا-الذي هو معدن اإلميان-فهذا فيه أن صالح القلب 

به يكون اإلقدام على احملرمات، هذا راجع إىل القلب، والقلب إذا صلح، صلح اجلسد كله يف تصرفاته، 
  .وإذا فسد فسد، اجلسد كله

 هو الذي -من حيث إدراك املعلومات-والقلب ( أال وإن يف اجلسد مضغة : ( تعليق هذا بالقلب، قال
، والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن هذا معلق بالقلب، يدرك، فعند احملققني من أهل العلم

  .إىل آخره، هذا معلق بالقلب..حصول اإلدراكات، وحصول العلوم، والصالح والفساد والنيات : يعين
  إذا كان كذلك، فما وظيفة الدماغ أو املخ ؟

 هل هو يف القلب أم يف وظيفته اإلمداد ، هذا على قول احملققني من أهل العلم، فاختلفوا يف العقل؛
الرأس؟ والصحيح أنه يف القلب، والعقل ليس جرما؛ وإمنا املقصود به إدراك املعقوالت، والدماغ وما 

  .يف الرأس هذه وسيلة متد القلب باإلدراكات
  القلب هل يدرك من جهة كونه مضغة ؟
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  .لم على نبينا حممد ال ، يدرك من جهة كونه بيت الروح ، واهللا أعلم ، وصلى اهللا وس
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه
ومن وقع  : ( -عليه الصالة والسالم-سبق يف الكالم على حديث النعمان بن بشري يف قوله .. أما بعد 

من وقع يف : ( -عليه الصالة والسالم-بأن قوله ونزيد املسألة بيانا ( يف الشبهات وقع يف احلرام 
أنه لشدة مقاربته للحرام، فإنه صور كأنه واقع فيه، فإن الذي يقع يف ( الشبهات وقع يف احلرام 

كالراعي : (  بقوله-عليه الصالة والسالم-الشبهات يؤدي به ذلك إىل مواقعة احلرام، كما مثَّلَ له 
  ( .ع فيه يرعى حول احلمى يوشك أن يرت

أن الوقوع يف احلرام، أنه الشتباه األمر عليه، وعدم دخوله فيه حبجة أنه رمبا وقع يف : والقول الثاين
يف أن هذا األمر حكمه احلرمة، فوقع فيه من غري علم، وكان وقوعه فيه نتيجة لعدم : احلرام، يعين

  .استربائه وبعده عن املشتبهات
 باألمس توجيهان ألهل العلم -أيضا- من الشراح، وقد ذكرت لكم وهذان توجيهان وجه ما مجاعة



  .تدخل يف هذين
  احلديث السابع
  الدين النصيحة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

الدين : ( قال( إن رسول اهللا : قال( وعن أيب رقية متيم بن أوس الداري : -ىلرمحه اهللا تعا-قال املصنف 
  .رواه مسلم ( هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم : قلنا ملن ؟ قال. النصيحة

 من األحاديث الكلية العظيمة اليت اشتملت على الدين كله، على -حديث متيم الداري-هذا احلديث 
وعلى حقوق عباده، فليس ثَم أمجع يف بيان تلك احلقوق من لفظ (  وحقوق رسوله حقوق اهللا،
  .النصيحة

  : من النصح، وأصل النصح يف لغة العرب فُسر بأحد تفسريين-هذه فعيلة-والنصيحة 
عسل ناصح أو نصوح، إذا مل يشبه : أن النصح مبعىن اخللوص من الشوائب والشركة، فيقال: األول 
  .شيء
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 رطَى هذا -وهو الثاين-وفُسعتنافر بينهما، في ا التئام شيئني حبيث ال يكون ثَمالنصيحة بأ ترفُس 
  .الصلة ذا حىت يكون التئام يوافق ما بني هذا وهذا

  .ناصح؛ ألنه ينصح الطرفني، إذ جيمعهما باخلياطة: ومنه قيل للخياط: قالوا
 فَترا-يف هذا احلديث: ينيع-والنصيحة عإرادة اخلري للمنصوح له، وهذا يتعلق بنصح أئمة :  بأ
  .املسلمني وعامتهم

 أن تكون الصلة بني الذاتني على التئام، حبيث يكون -كما ذكرنا-أما يف الثالثة األول، فإن النصيحة 
  .هذا قد أعطى حق هذا، فلم يكن بينهما تنافر

 عليه حقوقا كثرية واجبة ومستحبة، وكذلك يف حق القرآن، وكذلك ومعلوم أن العبد يف صلته بربه أن
  .عليه الصالة والسالم-يف حق املصطفى 

كما سيأيت -وجعل الدين كلَّه النصيحة؛ ألنه ( الدين النصيحة : ( -عليه الصالة والسالم-فقال 
ملن يا : قلنا: ( وله ألن النصيحة جتمع الدين كله بواجباته ومستحباته، ففسرها بعد ذلك بق-تفصيله

  .إىل آخر احلديث( ... رسول اهللا ؟ 
أن معظم الدين وجلّ الدين النصيحة، وهذا على أخذ : يعين( الدين النصيحة : ( قال بعض العلماء



  .وأشباه ذلك( احلج عرفة ( و ( الدعاء هو العبادة : ( نظائره، كقوله
ت أا مجعت الدين كله، يف العقائد، ويف العبادات لكن إذا تأملت يف كون هذه األشياء هلا النصيحة رأي

  .واملعامالت، ويف حقوق اخللق، وحقوق من له احلق جبميع صوره
لالستحقاق، النصيحة هللا، يعين مستحقة، : ملن، يعين: والالم هنا يف قوهلم( ملن يا رسول اهللا ؟ : قالوا( 

  من يستحقها يف الدين؟: ملن؟ يعين: قالوا
  ( .هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم : (  بقوله ، قال-عليه الصالة والسالم- فأجام النيب

  :فاشتملت على أشياء، على أمور
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 الواجب واملستحب، فحق اهللا -جل وعال-وهي كلمة جامعة ألداء حق اهللا : النصيحة هللا: األول
ه وصفاته، إميان بأنه هو الرب املتصرف يف هذا امللكوت الواجب هو اإلميان به، بربوبيته وإهليته، وبأمسائ

وحده، ال شريك له يف ربوبيته، وال يف تدبريه لألمر، ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، حيكم ما يشاء، 
  .ويفعل ما يريد سبحانه وتعاىل

جبميع أنواع العبادات، والنصيحة هللا يف ألوهيته أن يعطَى احلق الذي له يف ألوهيته، وهو أن يعبد وحده 
جل -، كل عبادة توجه ا إىل غري اهللا -سبحانه وتعاىل-وأال يتوجه ألحد بشيء من العبادات إال له 

  .، يعين عن أداء احلق الذي له سبحانه وتعاىل-جل وعال- فهي خروج عن النصيحة هللا -وعال
 له األمساء احلسىن، والصفات -سبحانه-أنه  أن نؤمن ب-جل وعال-ويف األمساء والصفات النصيحة هللا 

 : ( (((( (((((((( ((((( ((((((( -جل وعال-العال، وأنه ال سمي له، وال ند له، وال كفو له، كما قال 
) )٦٩. (  

  ) .٧٠: ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ( (-جل وعال-وكما قال 
إىل غري ) ٧١(((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (: ( (((((( ((((((((((( ((-جل وعال-وكما قال 

  .ذلك من اآليات 
 له ما أثبت لنفسه من األمساء احلسىن، ومن الصفات العال، وأنه يف -جل وعال-فيعتقد املسلم أن اهللا 

: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( أمسائه ويف صفاته ليس له مثيل، كما أخرب عن نفسه بقوله
)))) ) ))))))))))) )))))))٧٢. (  

فالغلو يف الصفات بالتجسيم ترك للنصيحة الواجبة، والتفريط فيها، واجلفاء بالتعطيل ترك للنصيحة 
 يف شأن أمسائه وصفاته أن تثبت له األمساء -جل وعال-الواجبة، والنصيحة بالتئام ما بينك وبني اهللا 



طيل، ومن غري حتريف وال تأويل يصرفها عن حقائقها احلسىن، والصفات العال، من غري متثيل وال تع
  .الالئقة باهللا جل وعال 
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جل - ، وأن يتبع أمره، وأن تتبع شريعته -جل وعال- أن يحب -جل وعال-أيضا من النصيحة هللا 
  .، وأن يقبل عليه املرء بقلبه خملصا له الدين-جل وعال-، وأن يصدق خربه -وعال

من -، والذي يقع يف قلبه غري اهللا يف األعمال -جل وعال- األقوال واألعمال حق اهللا فاإلخالص يف
  .-جل وعال- ما أدى الذي هللا -جهة الرياء أو من جهة التسميع

 من مثل أال -جل وعال-يعين يف حق اهللا - من مثل أن -جل وعال- أشياء مستحبة هللا -أيضا-وهناك 
جل -، وأن يراقب اهللا -جل جالله-زدرى اخللق يف جنب اهللا ، في-جل وعال-يقوم بالقلب غريه 

 دائما يف السر والعلن، فيما يأيت وما يذر من األمور املستحبة، وأن يستحضر مقامه بني يدي اهللا -وعال
 -جل وعال- دائما يف اآلخرة، وحنو ذلك مما يدخل يف املستحبات؛ فإن النصيحة فيه هللا -جل وعال-

قسمة إىل ما أوجبه الشرع يف حق اهللا، فيكون واجبا، وما كان مستحبا، فيكون من مستحبة، فهي من
  .النصيحة املستحبة

النصيحة مستحقة للكتاب، وهو القرآن، ومعىن ذلك أن يعطَى القرآن حقه، وهو : يعين( وكتابه : ( قال
  .-جل وعال-أن يوقن بأنه كالم اهللا 

 للكتاب، وهو القرآن، ومعىن ذلك أن يعطَى القرآن حقه، وهو النصيحة مستحقة: يعين" وكتابه: "قال 
، وأنه آية عظيمة ، وأعظم اآليات اليت -سبحانه وتعاىل-، تكلم به -جل وعال-أن يوقَن بأن كالم اهللا 

  .أوتيها األنبياء، وأنه احلجة البالغة إىل قيام الساعة
  ) .٧٣((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (( (((( (((((( ((((وأن هذا القرآن فيه اهلدى والنور 

وأن حكمه واجب اإلنفاذ، ما أمر اهللا به يف القرآن وجب إنفاذه، وما ى عنه وجب االنتهاء عنه، وما 
  . فيه وجب تصديقه، وعدم التردد فيه، إىل غري ذلك مما يستحقه القرآن-سبحانه-أخرب به 

نصيحة املستحبة للقرآن أن يكثر من تالوته، وأال يهجره يف تالوته وأيضا من احلقوق املستحبة وال
  .وتدبره، ويف العالج به، وأشباه ذلك مما جاءت به السنة يف حق القرآن
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 وما بني القرآن ؛ فإن النصيحة التحام -وهو العبد املكلَّف-فهذا من التواصل ما بني ذي النصيحة 
وال يكون االهتمام إال بأداء احلق، وهذا احلق على العبد للقرآن على حنو واجتماع فيما بني هذا وهذا، 

  .املعىن الذي أسلفت
 فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، -عليه الصالة والسالم-تكون بطاعته ( كذلك النصيحة للرسول 
وأن يؤمن ( ه  وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع رسول-عليه الصالة والسالم-واجتناب ما عنه نهى 

عليه - هو خامت األنبياء واملرسلني، وأن كل دعوة للرسالة بعده -عليه الصالة والسالم-العبد بأنه 
( ((((((  هو الذي يطاع -عليه الصالة والسالم- كذب وزور وباطل وطغيان، وأنه -الصالة والسالم

)))))))) )))))) ))))))))) ))))) ))))))))) )))))))))) ))))))))))) ) ) ))))٧٤. (  
عليه الصالة - بذلك، وملا يستحقه -جل وعال- ألمر اهللا -عليه الصالة والسالم-وأنه يحب 
- من احملبة الواجبة، وأن تقَدم محابه على محاب العبد ، وحنو ذلك من النصيحة اليت هي -والسالم
  . منقسمة إىل واجبة ومستحبة -أيضا
جل -والنصيحة ألئمة املسلمني أن يعطَوا حقهم الذي أعطاهم اهللا (  وعامتهم وألئمة املسلمني: ( قال 
يف السنة؛ من طاعتهم يف املعروف، وعدم طاعتهم (  يف الكتاب، وبينه رسول اهللا -تعاىل-، وبينه -وعال

هلم، يف املعصية ، وأن جيتمع معهم على احلق واهلدى، وعلى ما مل نعلم فيه معصية، وأن تؤلف القلوب 
  .وأن يجتمع عليهم، وأن يدعى هلم، وهذا يشمل احلق الواجب واحلق املستحب
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وأن يبايع ويل األمر املسلم، (  وطاعة لرسوله -جلَّ وعال-وأن يترك اخلروج عليهم بالسيف طاعة هللا 
ره مبا ليس مبعصية، وأن ينتهي وأال ميوت املرء، ومثَّ والٍ مسلم، وليس يف عنقه بيعة له، وأن يأمتر إذا أم

ما كان من قبيل الواجبات، فإن أمره خبالفها ال يطاع فيه، وإذا أمر : إذا اه عن غري الطاعة، يعين
 فإنه يترك -يعين ما يدخله االجتهاد-مبعصية ال يطاع فيه، وما كان من قبيل املستحبات واالجتهادات 

  . ذلك مصاحل العباد والبالد، كما قرره أهل العلم يف هذا املوضعالرأي ملا يراه اإلمام املسلم؛ ألن يف
أيضا من النصيحة هلم أن تبذل النصح هلم، مبعىن النصح الذي يعلمه الناس، بأن تنبههم على ما خيطئون 

-كما قال ابن دقيق العيد يف شرحه وغريه-فيه، وما يتجاوزون فيه الشرعية ملن وصل له، وهذه املرتبة 
  .فرض كفاية تسقط بفعل البعض من أهل العلم وحنوهمهذه : 

فحق ويل األمر املسلم أن ينصح، مبعىن أن يؤتى إليه، وأن يبين له احلق، وأن يبصر به، وأن يوضح له ما 
وأن يعان على الطاعة، ويسدد فيها، ويبين له ما قد يقع فيه من ( به، وما أمر به الرسول ( أمر اهللا 

  .عصيان أو خمالفة لألمر



وهذه النصيحة اخلاصة لوالة األمر جاءت هلا شروط وضوابط معلومة يف شروح األحاديث، ومن أمثل 
، وساق عن ابن عباس "جامع العلوم واحلكم" يف -رمحه اهللا-من تكلم عليها يف هذا املوضع ابن رجب 

  .يتحلى ا إذا نصح ويل األمر املسلم وعن غريه أنواعا من اآلداب والشروط، اليت ينبغي للناصح أن 
 أنه تعز عليه -يف الغالب-فمن ذلك أن تكون النصيحة برفقٍ، وسهولة لفظ؛ ألن حال ويل األمر 

ال : يعين-النصيحة، إال إذا كانت بلفظ حسن ، وهذا رمبا كان يف غالب الناس أم ال ينتصحون 
: ( ((((((( (((((  ملوسى وهارون -جل وعال-ل وقد قا.  إال إذا كانت بلفظ حسن-يقبلون النصيحة

) ) )))))))) )))) )))))))))) ))))))))) )))))))) ))))))٧٥. (  
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فمن اآلداب والشروط يف ذلك أن تكون النصيحة بلفظ حسن؛ ألنه رمبا كان اللفظ خشنا، فأداه ذلك 
  .إىل رفض احلق، ومعلوم أن الناصح يريد اخلري للمنصوح له 

فكلما كان السبيل إلرادة اخلري . أا إرادة اخلري للمنصوح له: ما قال أهل العلم يف تفسري النصيحةك
  .للمنصوح له فإنه يؤتى

ومن الشروط يف ذلك أن تكون النصيحة لويل األمر سرا وليست بعلن؛ ألن األصل يف النصيحة بعامة 
من رأى : (  سيأيت عند شرح أيب سعيد اخلدري أن تكون سرا، خبالف اإلنكار كما-لويل األمر ولغريه-

  .فإن األصل يف اإلنكار أن يكون علنا، وأن األصل يف النصح أن يكون سرا( منكم منكرا فليغريه بيده 
أنه ال يعلم ا من جهة الناصح : فالنصيحة لويل األمر جيب ويشترط لكوا شرعية أن تكون سرا، مبعىن

نصح وعمل وكذا؛ ألنه رمبا أفسد املراد من النصيحة بذكره ، وصعب إال هو، وأال يتحدث ا بأنه 
  .قبول النصيحة بعد اشتهار أن ويل األمر نصح، وأشباه ذلك

: ( -عليه الصالة والسالم-وعلى هذا جاء احلديث املعروف الذي صححه بعض أهل العلم، وهو قوله 
خلُ به، وليدنُ منه، فإن قبل منه فذاك، وإال من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية، ولكن لي

  ( .فقد أدى الذي عليه 
  .ال ، بل دارِه بذلك سرا :  هل أُنكر على اإلمام علنا؟ فقال -رضي اهللا عنهما-وقد سئل ابن عباس 
أال تنصح لعثمان؟ أال ترى : أن أسامة بن زيد جاءه مجاعة، وقالوا له: ( -أيضا-ويف صحيح البخاري 

أو كما جاء عن أسامة بن زيد يف ( أما إين ال أكون فاتح باب فتنة وقد بذلته له سرا : ما حنن فيه؟ فقال
  .صحيح البخاري 

فدل ذلك على اشتراط أن تكون النصيحة سرا، وهذا من حقه، إىل غري ذلك من الشروط اليت ذكرها 
  .أهل العلم يف هذا املوضع 



هم غري األئمة، واألئمة إذا أطلقت فإنه : العامة( املسلمني وعامتهم ألئمة ( والنصيحة لعامة املسلمني 
  .يراد م األئمة يف األمر العام، وليس األئمة يف العلم؛ ألن على هذا جرى االصطالح 

)١/٨٨(  

  

د فإنه يف األصل أن ويل األمر يعنى به اإلمام العام للمسلمني؛ ألن والة األمر يف عه" ويل األمر"أما لفظ 
اخللفاء الراشدين، ويف عهد معاوية ، ألن والة األمر يف ذاك الزمان كانوا جيمعون بني فهم الدنيا وفهم 

  .الشريعة 
إن والة األمر كلا فيما خيصه، هم العلماء واألمراء؛ األمراء يف األمر : وأما بعد ذلك فقد قال العلماء

 يف أمر دين الناس، فهذا حصل تفسري بأن والة األمر العام الذي يتعلق بأمور املسلمني العامة، والعلماء
يعنى م هذا وهذا؛ ألنه صار األمر فيما بعد أنه توىل األمر من ليس بعامل ملا شاع امللك يف عهد بن أمية، 

  .مث يف عهد بين العباس، فما بعد ذلك
-مر العام ، أما أئمة الدين فإم فالنصيحة األئمة املسلمني املقصود م يف احلديث األئمة الذين يلون األ

 أن حتبهم ألجل ما هم عليه من الدين، -يعين العلماء- هلم نصيحة، وهلم احلق، والنصيحة هلم -أيضا
-وما يبذلون للناس من العلم واخلري، وأن ينصروا فيما يقولونه من أمر الشريعة، وفيما يبلغونه عن اهللا 

-أعراضهم، وأن حيبوا أكثر من حمبة غريهم من املؤمنني؛ ألن اهللا ، وأن يذَب عنهم ، وعن -جل وعال
: ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((  عقد الوالية بني املؤمنني بقوله -جل وعال

) ) ) )))))) ))))))))))))٧٦. (  
راسخون يف العلم، أو بعضهم حيب بعضا، وينصر بعضا، ومن املعلوم أن أعلى املؤمن إميانا هم ال: يعين

 : ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( -جل وعال-هم أهل العلم العاملون به، كما قال 
) ) ) ))))))))) )))))))))) )))))))) )))))))))))٧٧. (  

)١/٨٩(  

  

 وأن ينصروا فالنصيحة ألهل العلم أن يحبوا، وأن يذب عن أعراضهم، وأن يؤخذ ما ينقلونه من العلم،
فيما نصروا فيه الشريعة ، وأن تحفَظ هلم مكانتهم وسابقتهم، ونشرهم للعلم، ونشرهم للدين، وهذه 
كلها حقوق واجبة هلم؛ ألن هلم يف امللة مقاما عظيما، وإذا طُعن يف أهل العلم، أو مل تبذَل هلم النصيحة 

 يف اهليبة يف نفوس الناس؛ فإنه إذا نِيلَ من العامل، الواجبة ذا املعىن، فإن ذلك يعين أن الشريعة تضعف
  .أو مل ينصر، ومل يحترم فإن الشريعة تضعف يف نفوس الناس، فإنه إمنا ينقلها أهل العلم



وأما النصيحة لعامة املسلمني فهي إرشادهم ملا فيه صالحهم يف الدنيا واآلخرة، ملا فيه صالحهم يف 
  .دنياهم ويف آخرم

اع النصيحة للمؤمنني، بأن حيبوا يف اهللا، وأن ينصروا يف احلق، وأن يتعاون معهم على اخلري هذا مج
واهلدى، وأال يتعاون معهم على اإلمث والعدوان، وأن يبين هلم احلق، وينصحوا فيه، ويرشدوا إىل ما فيه 

ملنكر إذا واقعوه حلق اهللا صالحهم يف دنياهم وآخرم، بأنواع النصح بالقول والعمل، وأن ينكر عليهم ا
 فإنه يرمحهم -يعين حبد أو تعزير- وأم إذا رئي أم حيتاجون إىل عقاب شرعي أو تعزير -جل وعال-

  .بذلك، فإن هذه األمور مبناها على الرمحة
-فالنصيحة لعامة املسلمني أن تبذُل وحتكم فيهم بشرع اهللا، وأن تعطيهم حقهم، وأن تلزمهم بأمر اهللا 

  . إذا كانوا حتت يدك، وهذا على قدر االستطاعة- وعالجل
مث إنه إذا حصل منهم ضد ذلك فيسعى فيهم مبا يصلحهم، وما فيه سعادم وإرشادهم بالبيان، أو 

  .باإللزام حبسب األحوال 

)١/٩٠(  

  

 -رىكما ت-وكل حق للمسلم على املسلم يدخل يف النصيحة لعامة املسلمني، فكلمة النصيحة إذن 
وألئمة املسلمني ولعامتهم ، ( كلمة جامعة دخلت فيها مجيع احلقوق الشرعية هللا، وللكتاب، ولرسوله 

فهي كلمة عظيمة جامعة، مجعت احلقوق مجيعا ملا فيه خري الدنيا واآلخرة للناصح، يعين للذي قام 
  .واهللا املستعان . بالنصيحة، فكل مفرط يف أمر من أمر اهللا فقد فرط يف شيء من النصيحة الواجبة

  احلديث الثامن
  أمرت أن أقاتل الناس

أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله : ( قال(  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عمر 
إال اهللا، وأنَّ حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 

  رواه البخاري ومسلم ( -تعاىل-ق اإلسالم، وحسام على اهللا وأمواهلم إال حب
أُمرت أن أقاتل الناس حىت : ( قال (  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-حديث ابن عمر -هذا احلديث 

  ( .يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأنَّ حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
أن شهادة أال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وما : يعين( ناس حىت يشهدوا أمرت أن أقاتل ال: ( قوله

يلزم عنها من إقام الصالة وإيتاء الزكاة، هذه ال بد من مطالبة الناس ا مجيعا، املؤمن والكافر، وللناس 
 : ( -جل وعال- ، وأُمر أن يقاتلهم بقول اهللا-عليه الصالة والسالم-مجيعا أُرسلَ إليهم املصطفى 

: ( وبقوله ) ٧٨(((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( ( (



 )))))) ))) )))))))))))) )))) )))))))) )))))))))))) )))) )))))) ))))))))))) )) ))))))))) ))))))))))
)) ))))))))) ))))) )))))))))) )))) )))))))))))) ))))) ) ))))))))))) )))))))) ))))))))) ))٧٩ ... (

  .اآلية
) ) )))))))))) )))))) )))) ))) )))))))))))) ))))))))) )))))) )٨٠. (  

)١/٩١(  

  

 بالقتال حىت تلْتزم الشريعة، وهذا ال يعين أنه يبتدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد -جل وعال-فأمر اهللا 
حىت يأتيهم :  ال يغزو قوما حىت يؤذم، يعين-عليه الصالة السالم-كان البيان، وبعد اإلنذار، فقد 
 الرسائل املعروفة إىل عظماء أهل البالد فيما حوله، -عليه الصالة والسالم-البالغ بالدين، فقد أرسل 

  .، ويأمرهم باإلسالم، أو فالقتال، وهذا ذائع مشهور-جل وعال-يبلغهم دين اهللا 
يعين بعد البيان واإلعذار، ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا : ( -ة والسالمعليه الصال-إذن فقوله 

  فهو يقاتلهم حىت يلتزموا بالدين، وهل هذا يعين أنه هو اخليار الوحيد؟
هذا يف حق املشركني؛ وهلذا محل طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم املشركون الذين ال : اجلواب

  . يقرون على الشركتقْبل منهم اجلزية، وال
 أو -بني القتال: يعين-أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب، فإنه يخير، أهل تلك امللل ما بني املقاتلة 

أم تدخل البلد، ويكون هؤالء رعايا لدولة : أن يعطُوا اجلزية، حىت يكونوا يف محاية أهل اإلسالم، يعين
  .اإلسالم، وبذلك ال يقتلون

  :أهل الكتاب واضح؛ فإن أهل الكتاب خميرون بني ثالثة أشياءوهذا يف حق 
  .إما أن يسلموا، فتعصم دماؤهم وأمواهلم

  .وإما أن يقَاتلُوا حىت يظهر دين اهللا
وإما أن يرضوا بدفع اجلزية، وهي ضريبة على الرءوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا يف دولة 

  .اإلسالم، ويسمون أهل الذمة
  ( .أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا  : ( -عليه الصالة والسالم-ه قول

)١/٩٢(  

  

ال إله إال اهللا، فأول األمر أنه يكَف عن : أن يقولوا: املقصود بالشهادة هنا شهادة ال إله إال اهللا، يعين
 الكلمة حىت ينظر عمله، ومعلوم يف قتاهلم بأن يقولوا هذه الكلمة، وقد يكون قاهلا تعوذا، فتعصمه هذه



: ( القاتل، قال( الصحيح قصة أسامة، وقصة خالد، حيث قتل من قال ال إله إال اهللا، فلما سأل النيب 
فكيف تفعل :  قال-من القتل: يعين-يا رسول اهللا، إمنا قاهلا تعوذا : ال إله إال اهللا؟ قال: أقتلته بعدما قال

  .فندم، وود أنه مل يفعل ذلك، فهذا يكتفى فيه بالقول( القيامة؟ ا إذا جاء حياج ا يوم 
املقصود به ( حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : ( -عليه الصالة والسالم-فإذن قوله 

 حممد ال إله إال اهللا،: أشهد أن ال إله إال اهللا ، أو أن يقول:  أن يقول الكافر-يعين يف مبدأ األمر-هنا 
  .رسول اهللا

  مل أضاف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة بعدها؟: ومن هنا اختلف العلماء
  ( .حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة : ( قال 

 يقيم الصالة  أنه ال يشترط يف الكف عن قتال الكافر أن-يعين باإلمجاع-ومن املعلوم أنه ال يشترط 
يكْتفَى منه : هذا باعتبار املآل، يعين: قالت طائفة: هذا باعتبار املآل، يعين: وأن يؤيت الزكاة، فقالوا

بالشهادتني، فيكف عىن دمه، مث يطالب حبقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، 
((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((  : ( - جل وعال-حىت يكون دخل يف الدين بصدق، كما قال

) ) ) ))))))))) ))) ))))))))))))))) ))))))))))) )))))))))))٨١. (  
ليست على ظاهرها، من أنه ال يكَف عنه حىت ( ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة : ( فتبني ذا أن قوله

  .الشهادة، والصالة، والزكاة: جتتمع الثالثة

)١/٩٣(  

  

 أنه قد يشهد قبل حلول الصالة، ووقت الصالة رمبا ، والصالة حتتاج إىل طهارة، وإىل غسل، إىل معلوم
  .غري ذلك، والزكاة حتتاج إىل شروط، من دوران احلول، وشروط أُخر معروفة لوجوا

أن : عينيلتزموا ا، ي: أي( ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ( إن املقصود هنا : قال طائفة من أهل العلم 
-ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا ، ويلتزم جبميع شعائر اإلسالم، وأعظمها حق البدن ، وحق اهللا : يقول

  . املتعلق باملال وهو الزكاة -جل وعال- املتعلق بالبدن، وهو الصالة، وحق اهللا -جل وعال
ال : دة، ويف الشريعة، فإنه قد يقولأنا خماطب ذه، فمعناها أنه دخل يف العقي: ومعىن االلتزام أن يقول 

أنا مل أدخل إال يف : وال يؤدي بعض الواجبات، ال يؤدي الصالة، وال يؤدي الزكاة، ويقول. إله إال اهللا
  .التوحيد، ما التزمت ذه األعمال 

قد أنه أن يعت: على وجوب االلتزام بالعبادات، يعين( ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة : ( دل قوله: فقالوا 
خماطب بكل حكم شرعي، وأنه ال خيرج عن األحكام الشرعية؛ ألن هناك من العرب من قبلوا بشرط 

  .أال يخاطبوا بترك شرب اخلمر، أو أال يكونوا خماطبني بعدم نكاح احملارم، وأشباه ذلك



-، وهذا أن يكون معتقدا دخوله يف اخلطاب بكل حكم من أحكام الشريعة: فااللتزام بالشريعة معناه
  . مقترن بالشهادتني-كما هو معلوم

تقاتل الطائفة املمتنعة عن : تقاتل الطائفة املمتنعة عن أداء شريعة من شعائر اهللا ، قالوا : هلذا قال العلماء 
أنه لو ": تقاتل الطائفة املمتنعة: "أداء التزام شعرية من شعائر اإلسالم، واجبة أو مستحبة ، ومعىن قوهلم 

حنن نلتزم بأحكام اإلسالم، لكن ال نلتزم باألذان، مبعىن أن األذان ليس لنا، وإمنا : أناس فقالوااجتمع 
  .لطائفة من األمة أخرى

)١/٩٤(  

  

أم يعتقدون أن شيئا : نلتزم إال أن بالزكاة، فالزكاة لسنا خماطبني بأن نعطيها اإلمام ، يعين: أو يقولون
اليت تقول هذا احلكم : ، الطائفة املمتنعة يعين"االمتناع" الذي يسمى من الشريعة ليسوا داخلني فيه، هذا

ليس يل، وإمنا لكم ، مثل مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر، يعين بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا، ومثل 
الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم، وأم غري خماطبني بالصالة والزكاة، وأم غري خماطبني بتحرمي 

  .نا وأشباه ذلك الز
أن أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا  : ( -عليه الصالة والسالم-فيه تفاصيل هلذا، املقصود أن قوله 

أن هذا ألداء حقوق كلمة ( أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة 
  ".ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"التوحيد 
أما الذي ال يلتزم، . ال أؤديها: علماء يف الفرد الذي ميتنع عن أداء الصالة ، ميتنع يعين يقولاختلف ال
فسواء كان فرد أو مجاعة، فإنه كافر، ليس له حق، وال يعصم ماله وال . أنا غري خماطب: مبعىن يقول

  .دمه
ك الصالة؟ والصحيح فيها أن ال هل يقْتل تار: لكن الذي ميتنع عن األداء، مع التزامه بذلك، فاختلفوا

يقْتل حىت يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها، ويؤمر ا ثالثا، مث بعد ذلك يقتل مرتدا على 
  .الصحيح

 عند بقية -أيضا-فاختلفوا أيضا يف املانع للزكاة هل يقْتل ؟ على روايتني عند اإلمام أمحد، وعلى قولني 
  .أنه يقتل، والثاين ال يقتل يف الفرد الذي ميتنع عن أداء الزكاة : ولهالعلماء، يعين ق

وأصر : وهكذا يف سائر األحكام والصوم واحلج، ثَم خالف بني أهل العلم فيمن تركه، هل يقْتل ؟ يعين
افعل، هل يقتل أو ال يقتل؟ اختلفوا يف هذا كله مبا هو مبسوط يف : على الترك، ودعاه اإلمام وقال

  .تب الفروع، ومعروفةك
  ( .فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم : (  بعد ذلك-عليه الصالة والسالم-قال 
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ال شيء يف :  أن ماله مباح ، يعين-وهو احلريب-دلَّ على أن الكافر مباح املال، ومباح الدم، وأن ماله 
فوجدت شيئا من ماله، فال له ال حيرم ماله؛ ألنه سرقة مال احلريب، وهو من بينك وبينه حرب، حتاربه، 

قد أُبِيح دمه، وأبيح ماله بالتبع، خبالف املعاهد واملستأمن، أو من خانك؛ فإنه ال جيوز أن تعتدي على 
  .شيء من أمواهلم، حىت ولو كان غري مسلم، إال إذا كان حربيا

 فإنه ال جيوز التعدي على أمواهلم، وإذا مل -ولو خانوا يف املال-أن املستأمن واملعاهد والذِّمي : يعين
أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من : ( خيونوا من باب أوىل؛ ألم مل يبح ماهلم، وقد جاء يف احلديث 

، فال تستبيح ماهلم ألجل ما هم عليه؛ بل تؤدي فيهم حق -جل وعال-ألنك تعاملهم حلق اهللا ( خانك 
  .جل وعال-اهللا 
يعين املشرك الذي أبى أن يشهد أال إله إال اهللا، وأن يقيم الصالة، وأن يؤيت -من ليس كذلك أما 

 فهذا ال حيرم ماله ودمه؛ بل يباح منه الدم، فيقتل على الكفر؛ ألنه أصر على ذلك، يعين بعد -الزكاة
  .إقامة احلجة عليه، أو بعد اإلعذار؛ ألن هذه هو األصل 

غزا ( أن النيب : ( حديث ابن عباس املعروف( هو خبالف األصل، أن النيب وجاء يف صحيح مسلم ما 
وهذا كاالستثناء من األصل، وله بعض أحكامه مما هو . بدون أن يؤذم : يعين( قوما وهم غارون 

 ال يقاتل قوما حىت يؤذم ، حىت يبلغهم، -عليه الصالة والسالم-استثناء من القاعدة، فاألصل أن النيب 
  .مبا فعل غري ذلك يف قصة بين املصطلق املعروفة ، أنه غزاهم وهم غارون، يف تفاصيل ذلك ور
  ( .عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا جل وعال : ( قال 
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شهدوا يعين ما جاء يف اإلسالم التشريع به، من إباحة الدم، أو إباحة املال، فإذا : حق اإلسالم
الشهادتني، وأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة ، فإم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، يعين 

 يف هذه الشريعة أن دمهم مباح ، مثل الثيب الزاين ، -جل وعال-إال مبا أباح اإلسالم ، أو شرع اهللا : 
ال حيل دم امرئ مسلم إال : (  يف احلديثوالنفس بالنفس، وما أشبه ذلك مما هو معروف، وسيأيت بعضه

  ( .بإحدى الثالث 
  ( ( .وحسام على اهللا : ( قال

نقبل منه الظاهر، ونكلُ : هذا ملا تقدم من أنه قد يشهد، ويقيم الصالة، ويؤيت الزكاة ظاهرا ، فنقول
صم دمهم وماهلم مبا  كحال املنافقني ، املنافقون نعلم أم كفار، لكن نع-جل وعال-سريرته إىل اهللا 



  .جل وعال-أظهروه، وحسام على اهللا 
  :الكفر كفران: ذا نقول
  .تترتب عليه األحكام، من إباحة املال والدم: كفر رِدة 
نعلم أنه كافر، ويحكَم عليه بأنه كافر، لكن ال تترتب عليه أحكام الكفر؛ ألنه ملحق : وكفر نفاق

  .ه يف كالم أهل العلم باملنافقني، وهذا معروف يف تفاصيل
  احلديث التاسع

  ما يتكم عنه فاجتنبوه
ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما : ( يقول( مسعت رسول اهللا : قال( وعن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر 

( أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم 
  .اري ومسلم رواه البخ

هذا احلديث هو احلديث التاسع من هذه األربعني النووية، وهو حديث أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر 
ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما : (  قال -عليه الصالة والسالم-الدوسي أن النيب 

  ( .استطعتم 
فما ى عنه فإنه يجتنب، وهذا عام يف كل ( جتنبوه ما يتكم عنه فا: ( -عليه الصالة والسالم-قال 

يكون النهي فيه : منهي عنه للتحرمي، ومنهي عنه لألفضلية، يعين: منهي عنه، واملنهي عنه قسمان
  .للكراهة ، وما كان للتحرمي جيب فيه االجتناب، وما كان للكراهية يستحب فيه االجتناب
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 : ( -جل وعال-هذا كقول اهللا ( ما يتكم عنه فاجتنبوه  : ( -معليه الصالة والسال-إذن قوله 
) ) ) )))))))))))) )))))) ))))))))) ))))) ))))))))) )))))))))) )))))))))) ))))))٨٢. (  

 حنن مأمورون باالنتهاء عنه، فإن كان حمرما فاألمر باالنتهاء عنه -عليه الصالة والسالم-فالذي ى عنه 
  .وإن كان مكروها فاألمر باالنتهاء عنه أمر استحبابأمر إجياب، 

إذا تقرر هذا، فاملنهي عنه خالف األصل؛ ألن األصل يف الشريعة ليس هو النهي، وإمنا األصل فيها 
 -جل وعال-األمر، واملنهيات بالنسبة لألوامر قليلة، وما نهِي عنه ألجل أنه خالف األصل مل جيعل اهللا 

  .يف حياا؛ بل هي مستغنية عما نهِي عنهالنفوس حمتاجة إليه 
فإذا نظرت يف باب األطعمة فإن ما أُهلَّ به لغري اهللا ليس حمتاجا إليه، امليتة ليس حمتاجا إليها ، واألشربة 
املسكرة ليس املرء حمتاجا إليها، واأللبسة احملرمة ليس املرء حمتاجا إليها؛ وإمنا يف احلالل كثري كثري غُنية 

هذه احملرمات، فتكون هذه احملرمات يف كل باب كاالستثناء من ذلك الباب، فاحملرمات من األشربة عن 



استثناء مما أُبِيح وهو الكثرة يف باب األشربة، واحملرمات من األطعمة استثناء مما أُبِيح وهو الكثرة يف باب 
  .األطعمة 

  .شباه ذلكوهكذا يف باب األلبسة، وهكذا يف البيوعات والعقود، وأ
 ما جعل شيئا منهيا عنه فيه إقامة احلياة، بل -جل وعال- بالعباد؛ فإنه -جل وعال-وهذا من لطف اهللا 

  . العباد ا-جل وعال-كل املنهيات عنها إمنا ابتلَى اهللا 
و فعله لغري مرضاة وما مل ينه عنه فإنه، أو ما أُمر به فإنه خري، سواء أَفَعلَه املرء رغبة يف األجر بإخالص، أ

" : ( ( (( (((((( ((( النساء" يف سورة -جل وعال-اهللا، هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول اهللا 
 ) )))))))) )))))) ))))))))) )))) ))))))))) )))) )))))))))) )))))) )))) )))) ))))))))))) )))) )))))))

) )٨٣. (  
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(((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( : ( ( (( (((((( ((( (((فقال
هذه املأمورات فيها خري، ولو فعلها بغري نية صاحلة؛ ألا متعدية ) ٨٤((((((((( (((((( (((((((( ( ( (

نه ال يؤجر النفع، متعدية األثر، وإن فعلها بنية صاحلة فإنه يؤجر مع بقاء اخلري، وإن فعلها بغري نية فإ
  .عليها مع بقاء خريية هذه األفعال، وهلذا وصفها باخلريية

: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( وبعد ذاك قال
) ) ))))))))٨٥. (  

ه غري صاحلة؛ فمن أمر بصدقة أو معروف، أو إصالح بني الناس بال نية، فقد أتى خريا، ولو كانت نيت
  .ألن هذه األفعال متعدية، وإذا أتاها بنية صاحلة فإنه يؤجر عليها

خبالف احملرمات؛ فما حرم ونهي عنه فإنه جيب اجتنابه، فال خري فيه ألبتة، يعين من حيث تعدي اخلري أو 
 يف اخلمر -جل وعال-تعدي املصلحة، وقد يكون فيه منفعة دنيوية، لكنها مقابلة باملضرة، كما قال 

: ( ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( وامليسر 
) ) ) ))))))))))) ))) )))))))) )))))))))))))) )))))))) )))))))))))٨٦. (  

  .ليت فيها خريففيها نفع باعتبار املُعين، لكن باعتبار الضرر فيها إمث كبري، وهذا خبالف األوامر ا
هذا عام يف كل منهي، ( ما يتكم عنه فاجتنبوه : ( -عليه الصالة والسالم-قوله : إذا تقرر هذا فنقول
  " .فاجتنبوه"وجواب الشرط 

يعين -واملنهي عنه إما أن يكون حمرما، وإما أن يكون مكروها كما ذكرت لكم، واألصل يف املنهيات 
 إذا كان يف أمور العبادات أنه للتحرمي، وإذا كان يف أمور اآلداب -مفيما ى عنه عليه الصالة والسال



إذا جاء النهي يف أمر من العبادات فهو للتحرمي؛ ألن األصل يف العبادات التوقيف، : أنه للكراهية، يعين
  .وإذا جاء النهي يف أدب من اآلداب، فاألصل فيه أن يكون للكراهة
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ن النهي الوارد يف بعض اآلداب، واألمر الوارد يف بعض اآلداب، أنه ذا أمجع العلماء على أ
لالستحباب يف األوامر، وللكراهة يف النواهي، ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي يف اآلداب 

  . إال إذا جاءت قرينة تدل على أن األصل فيه للتحرمي-يعين األصل فيه للكراهة-للكراهة 
: (  يف احلديث ، احلديث الذي رواه البخاري-مثال- ، أو جاء يف -ة والسالمعليه الصال-قال : مثال

  هل هذا متصل يف العبادة ؟( وأال أكف ثوبا وال شعرا يف الصالة 
  هو عبادة، أو هو أدب لشرط من شرائط العبادة وهو اللباس؟: يعىن

 -إال عدد قليل-علم هو أدب، أال يكف ثوبا ، أال يكف شعرا هذا أدب، وهلذا ذهب عامة أهل ال
ذهبوا إىل أن النهي هنا للكراهة، فلو صلَّى وهو كاف ثوبه، أو وهو عاقص شعره، فالصالة صحيحة، 

  .وال إمث عليه، ولو كان النهي للتحرمي لصارت الصالة فاسدة كنظائرها
  ( .سم اهللا، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك : ( مثل األوامر

ل العلم على أن األكل باليمني مستحب، واألكل بالشمال مكروه، وهناك من عامة أه( كل بيمينك ( 
  .قال بالتحرمي، ويف كل املسائل هذه خالف بتعارض األصل فيما بني أهل العلم

كل "هذا أدب، كل بيمينك، فلما كان أدب صار األصل فيه أنه لالستحباب، و: لكن اجلمهور هنا قالوا
  .تحباباألصل فيه أنه لالس" مما يليك

النهي هذا للكراهة؛ ألنه من اآلداب، واألمر : وهلذا ترى يف كثري من كتب أهل العلم يقول
  .لالستحباب؛ ألنه من اآلداب، فيجعلون من الصوارف كون الشيء من اآلداب، وهذا مهم

ومل يقيد باالستطاعة، بل أوجب ( ما يتكم عنه فاجتنبوه : (  هنا -عليه الصالة والسالم-قال 
 ألن االنتهاء من املنهيات ليس فيه حتميل فوق الطاقة؛ بل املنهيات ال -كما قلنا-الجتناب، بل قيد ا

ال تقوم حياته ا، بل إذا استغىن عنها تقوم حياته، فليس حمتاجا وال مضطرا إليها، : حاجة للعبد ا، يعين
  .وأما إذا احتاج لبعض املنهيات فهنا احلاجة يكون هلا ترخيص حبسبها

)١/١٠٠(  

  



  ( .وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم : ( قال
ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ ألن األوامر كثرية، ليست مثل املنهيات، ومنها ما قد ال يستطيعه 

  ".ال واجب مع العجز: "-بناء على هذا احلديث-العبد، وهلذا جاءت القواعد 
صلِّ قائما، فإن مل : ( ال جيب عليه، كما جاء يف حديث عمرانأن املرء إذا عجز عن الشيء ف: يعين

  ( .تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب 
 : ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( -جل وعال-فهنا يأيت ما استطاع ، وقد قال 

))))))))))) )) ))))))) ) )))))))))))) ))) ))))))))))) )))))))) ) ))))))))))) )))) ))))))))) ))) ))
 ))))))) ) ))))))))) ))) ))))))))) ))))) ))))))))))) ))))) ))))))) )))))))))) )))))))) )))) )))))))

) ) ) ))))) ))))) ))))))) )) ))) )))))))))))) ))))٨٧. (  
  ) .٨٨: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( (-جل وعال-وقال 
إىل آخر األدلة ) ٨٩ : ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( (-جل وعال-ال وق

  .على تعليق الوجوب بالقدرة واالستطاعة
أن األوامر كثرية ، ( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  : ( -عليه الصالة والسالم-إذن دلنا قوله 

 إذا قدرت عليها، وإذا كنت عاجزا وغري مستطيع فال جيب عليك وأنه ال واجب إال مع القدرة ، جتب
  .ذلك بنص النيب عليه الصالة والسالم 

هل : هل مرتلة النهي أعظم، أو مرتلة األمر؟ يعين: هنا اختلف العلماء يف مسألة يطول الكالم عليها
  االنتهاء عن املنهيات أفضل، أم فعل األوامر واإلتيان ا األفضل؟

  -:علماء يف هذا على قولني تنازع ال
أن االنتهاء عن املنهيات أفضل من فعل األوامر، واستدلوا عليه بأدلة منها هذا احلديث ، : القول األول 

حفَّت اجلنة ( االنتهاء فيه كلفة؛ ألا أشياء تتعلق بشهوة املرء، و : بأنه أمر باالنتهاء مطلقا ، وقالوا
  .فاالنتهاء عن املنهيات أفضل ( باملكاره، وحفت النار بالشهوات 
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أن : امتثال األمر أفضل وأعظم مرتلة، واستدلوا عليه بأدلة منها : بل األمر أفضل، يعين: وقال مجاعة
مل ميتثل األمر، فخسر الدنيا :  أُمرت املالئكة بالسجود له، فلم يسجد إبليس، يعين-عليه السالم-آدم 

  . يوم يبعثون، ومث هو يف النار أبد اآلبدين، وهذا لعظم األمرواآلخرة، فصار ملعونا إىل
وآدم أكل من الشجرة اليت ي عنها، فغفر له بذلك ، فهذا أمر باألمر فلم ميتثل فخسر، ذاك : قالوا 

  .فعل املنهي عنه مث أعقبته توبة



 املنهيات ارتكاا فإنه على وهذا القول الثاين هو األرجح واألظهر يف أن فعل األوامر أعظم درجة، وأما
 فهذا -يعين الواجبات الشرعية، الفرائض واألركان وحنو ذلك-رجاء الغفران ، أما التفريط يف األوامر 

  . عنه ، مع ارتباط عظيم بني هذا وهذا-جل وعال-أعظم وأعظم مما ى اهللا 
ظم من تعليقهم بترك املنهي، خالف وهذا يفيدنا يف تعظيم مسألة األمر، وأن األمر يف تعليق العباد به أع

 من الدعاة وغريهم والوعاظ، يف أم يعظمون جانب املنهي عنه يف النفوس -مثال-ما عليه كثريون 
الناس، وينهوم عنه، ويفصلون يف ذلك، وال يفصلون هلم يف املأمورات، وال حيضوم عليها ، وهذا 

 -يعين أرفع درجة- به وحضهم على ذلك هذا أوىل -جل وعال-ليس جبيد؛ بل أمر الناس مبا أمر اهللا 
  .مع وجوب كلٍّ من األمرين يف البيان على الكفاية

  ( .فإمنا أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم : ( قال 
هذا ألن ( كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم ( أو الذين من قبلكم ( أهلك من كان قبلكم ( 

نأيت (  عن األشياء مل حترم لزيادة معرفة، أو لتنطع، أو ما أشبه ذلك، هذا حمرم، فما أمر به النيب السؤال
عن مسائل؛ ( منه ما استطعنا، ويف وقت التشريع، يف وقت نزول الوحي نهِي الصحابة أن يسألوا النيب 

  .ألنه رمبا حرم عليهم بسبب املسألة
فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وسكت عن أشياء إن اهللا : ( قد جاء يف احلديث 

  ( .رمحة بكم غري نسيان فال تسألوا عنها 
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إن أعظم املسلمني يف املسلمني : (  قال -عليه الصالة والسالم- يف صحيح مسلم أنه -أيضا-جاء 
  ( .جرما رجل سأل عن شيء مل يحرم فَحرم ألجل مسألته 

عليه الصالة - ال يسألون النيب -رضوان اهللا عليهم-فكثرة املسألة ال جتوز ، قد كان الصحابة 
 ، وكانت مسألتهم قليلة كلها يف الفرائض، وكانوا يفرحون بالرجل يأيت من البادية ليسأل -والسالم

  .وليستفيدوا
 على دين، وال على ورع، وال على وهذا من األدب املهم الذي يلْتزم به؛ فإن كثرة املسائل ليست دالة

-طلب علم؛ وإمنا ينبغي على طالب احلق، وصاحب الدين واخلري أن يقلَّ املسائل ما استطاع، وقد قال 
 : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( -جل وعال

))))) ))))))))))) ))))) )))))))))) ) ))))))) )))) ))))) )))))) )))))) ))))))))))))) )))))))) ))))) ))
) )٩٠. (  

فالسؤال عن أشياء مل يأت فيها ترتيل هذا ليس من فعل أهل االتباع، بل يسأل عما جاء به الترتيل؛ ألن 



(( (((((((((( : ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((( يف هذه اآلية قال-جل وعال-اهللا 
) ) )))))) )))))) ))))))))))))) )))))))) ))))) ))))))) ))))))))))) )))))٩١. (  

 فإن هذا ال بأس به ، أما أن -إذا كان متعلقا بفهم القرآن، ويتبعه فهم السنة-فدلَّ على أن السؤال 
  .تكثر املسائل يف أمور ليس وراءها طائل، فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه

فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم، واختالفهم على  : ( -عليه الصالة والسالم-د قال هنا وق
  ( .أنبيائهم 

وأنت تلحظ هذا، الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم اخلالف، ولو أخذوا مبا عليه العمل، وما تعلموه 
ا ، أما كثرة األسئلة تؤدي إىل كثرة وعملوا به ، وازدادوا علما بفقه الكتاب والسنة حلصلوا خريا عظيم

  .اخلالف
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فلهذا ما يسكَت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه، وأال يحرك، إال فيما كان فيه نص، أو تتعلق به 
مصلحة عظيمة للمسلمني، فيسكَت ال يحرك عن شيء؛ ألنه رمبا لو حرك بالسؤال الختلف الناس 

تالف واالفتراق، وهذا ظاهر لكم يف بعض األحوال والوقائع، يف التاريخ القدمي ووقعت مصيبة االخ
  .واحلديث 

نقف عند هذا، وأسأل اهللا الكرمي يل ولكم العلم النافع، والعمل الصاحل، نعوذ باهللا أن نزِلّ أو نزل، أو 
  .د نضل أو نضل، أو جنهل أو يجهل علينا، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حمم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه ، أما بعد
إن شاء اهللا -فنتم شرحنا ألحاديث األربعني النووية، وهذا هو األسبوع الثاين من هذه الدورة املباركة 

  . على من شارك فيها إلقاًء ومساعا -تعاىل
  لعاشراحلديث ا

  إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني 

 ال  طيب-تعاىل-إن اهللا ( ( قال رسول اهللا : قال ( وعن أيب هريرة : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( يقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال تعاىل 



) ) ) )))))))) ))))))))))))) ))))))))))))) ))))٩٢. (  
  .) ٩٣: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (وقال تعاىل 

ومطعمه ومشربه حرام، . يا رب، يا رب: مث ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء
  .رواه مسلم ( وملبسه حرام، وغُذي باحلرام، فأنى يستجاب له 

أن كثريا من : إا أصل من أصول الدين، يعين:  من األحاديث اليت قيل فيها-أيضا-هذا احلديث 
  .هااألحكام تدور علي
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وهذا احلديث فيه األمر باألكل من الطيب، وأنه مسة املرسلني، ومسة املؤمنني باملرسلني، وأثر ذلك األكل 
رمحه اهللا - لعمله، فقال -جل وعال-الطيب من احلالل على عبادة املرء، وعلى دعائه، وعلى قبول اهللا 

  ( .هللا طيب ال يقبل إال طيبا إن ا( ( قال رسول اهللا : قال (  وعن أيب هريرة -تعاىل
 له أنواع -جل وعال- مرتَّه عن النقائص والعيوب، وأنه -جل وعال-أنه : يعين( إن اهللا طيب : ( وقوله

 كلها أفعال خري -جل وعال- أطيب الكالم، وأفعاله -جل وعال-الكماالت يف القول والفعل، فكالمه 
  .وحكمة، والشر ليس إىل اهللا جل وعال 

 ومن أوجه كونه طيبا أنه -جل وعال- طيب مبا يرجع إىل ذاته، وإىل أمسائه، وإىل صفاته -بحانهس-فاهللا 
- هو املستحق للعبادة وحده دومنا سواه، وهو املستحق ألنْ يسلم املرء وجهه وقلبه إليه -جل وعال-

  . دومنا سواه-سبحانه
إن اهللا طيب ال يقبل إال : ( -السالمعليه الصالة و- طيبا ال يقبل إال طيب، فقال -جل وعال-ولكونه 
  ( .طيبا 

ال يثيب، وال يأجر إال على : ال يرضى، وال حيب إال الطيب، وأيضا يعين: يعين( ال يقبل : ( ومعىن قوله
 قد تتوجه إىل إبطال العمل، وقد -يف نظائرها مما جاء يف السنة-هذه " ال يقبل"الطيب؛ فإن كلمة 

د تتوجه إىل إبطال الرضا بالعمل، وهو مستلزِم يف الغالب إلبطال الثواب تتوجه إىل إبطال الثواب، وق
  .واألجر
ال يقبل اهللا صالة عبد إذا أبق : ( أن العمل قد يقع مجزئًا وال يكون مقبوال، كما جاء يف احلديث: يعين

  ( .حىت يرجع 
  .وأشباه ذلك ( من أتى كاهنا أو عرافا مل تقبل له صالة أربعني ليلة ( و 

ال يقبل اهللا : ( إىل إبطاله ، كما يف قوله: هذه تتجه إىل نفي أصل العمل، يعين" ال يقبل"فتقرر أن كلمة 
  ( .صالة حائض إال باخلمار 



  ( .ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ ( 
فهذه ثالثة هذه فيه إبطال العمل إال ذا الشرط، وقد تتجه إىل إبطال الرضا به، أو الثواب عليه، 

  .أقسام
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حتتمل حبسب العمل، أن يكون املنفي اإلجزاء، أو أن يكون املنفي ( إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا ( هنا 
  .هلذا العبد حني عمل هذا العمل: األجر والثواب، أو أن يكون املنفي الرضا به واحملبة له، يعين

 وأنه -جل وعال-ف بأنه جمزئ، وأنه مرضي عنه عند اهللا يعين الذي يوص( ال يقبل إال طيبا : ( فقال 
يثاب عليه العبد هو الطيب، وأما غري الطيب فليس كذلك، فقد يكون غري مرضي، أو غري مثاب عليه، 

  .وقد يكون غري جمزئ أصال، حبسب تفاصيل ذلك يف الفروع الفقهية
 إمنا -جل وعال-هذا فيه أن اهللا ( ال طيبا ال يقبل إ: (  هنا-عليه الصالة والسالم-إذا تقرر هذا فقوله 

  .يقبل الطيب على احلصر
  .جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع إىل األقوال، وإىل األعمال، وإىل االعتقادات" الطيب"و

 من آثار أنه طيب أنه ال يقبل من األقوال إال الطيب، وال يقبل من األعمال -جل وعال-فحصل أن اهللا 
  .يقبل من االعتقادات إال الطيبإال الطيب، وال 

  ما هو القول الطيب، والعمل الطيب، واالعتقاد الطيب؟
 بأنه هو املربأ من النقائص والعيوب ، وكذلك القول والعمل واالعتقاد هو املربأ -أوال-فسرنا الطيب 

  .الذي صار بريئا من خالف الشريعة: من النقص والعيب، يعين
لشرع، فالقول والطيب هو الذي كان على منهاج الشريعة، والعمل فالطيب هو الذي ووفق فيه ا

واالعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب ومن ( الطيب هو الذي كان على منهاج املصطفى 
  .السنة

  .فهذا هو الطيب من األقوال واألعمال واالعتقادات
": ( ((( املائدة"توي والطيب، كما يف آية وإذا صار قول املرء طيبا فإنه ال يكون خبيثا، واخلبيث ال يس

) ) ) ))))))))))) )))))))) )))))))))) )))))) )))))))))))) ))))))))))) ))))))))) ))٩٤. (  
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 -إذا حتقق بالطيبِ يف قوله وعمله واعتقاده-وكذلك يف األعمال واالعتقادات، فنتج من ذلك أن العبد 
 : ( ((((((((( ((((((((((((( -جل وعال- له دار الطيبني ، كما قال صار طيبا يف ذاته، والطيب

) ) ) )))))))))) ))))))))))))))))٩٥. (  
ومن صار عنده خبث يف بدنه وروحه، نتيجة خلبث قوله، أو خبث عمله، أو خبث اعتقاد، ومل يغفر اهللا 

  .نة طيبة ال يصلح هلا إال الطيب له، فإنه يطَهر بالنار حىت يدخل اجلنة طيبا؛ ألن اجل-جل وعال-
مل :  فيه حتذير شديد، ووعيد وختويف من كل قول أو عمل أو اعتقاد خبيث، يعين-يف احلقيقة-وهذا 

يكن على وفق الشريعة، فالطيب هو املربأ من النقص، وأعظم النقص يف العمل، أو من أعظم ما ينقص 
  .تقْصد به الدنيا، وأن -جل وعال-العمل أن يتوجه به إىل غري اهللا 

ال يقبل من العمل والقول واالعتقاد إال ما : يعين( إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا : ( فتحصل هنا أن قوله 
، هذا حاصل تعريف الطيب؛ ألن العلماء نظروا -جل وعال-كان على وفق الشريعة، وأُرِيد به وجهه 

 يقابلها، وتنوعت أقواهلم، والذي حيقق املقام هو  وفيما ما-جل وعال-يف وصف اهللا " طيب"يف كلمة 
  .ما ذكرته لك

  ( .وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
جل - مبا أُمر به املرسلون، فقال -أيضا- أُمروا -الذين هم املؤمنون-املرسلون أُمروا وأتباع املرسلني 

) ٩٦((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( (: ( (((( يف قوله -وعال
  ".املؤمنون"يف آية 
" : ( ((((((((((( ((((((((( البقرة" يف وصف املؤمنني، أو يف أمره للمؤمنني يف آية -جل وعال-وقال 

) ) ))))))))))))) ))) )))))))))) ))) ))))))) ))))))))))٩٧. (  
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فأمر املؤمنني بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر املرسلني بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر اجلميع بأن يعملوا 
: ( ((((((((((( صاحلا، وهذا يدل على أثر أكل الطيبات يف العمل الصاحل؛ ألن االقتران يف قوله 

ألن االقتران يدل على أن ) ٩٨(((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( 
  .بينهما صلة، والصلة ما بني أكل الطيب والعمل الصاحل هي تأثري األكل الطيب يف العمل الصاحل

فالصالة ال تكون . إن العمل ال يكون صاحلا حىت يكون من مال طيب: وهلذا قال كثري من أهل العلم 
 ويكون لباس املرء طيبا، ويكون ختلص من صالة صاحلة مقبولة حىت يكون فيها الطيب من األقوال،

  .اخلبيث من النجاسات وغريها، إىل آخر ذلك 
والزكاة ال تكون مقبولة حىت تكون طيبة، بأن تكون عن نفس طيبة، وأال يراد ا رياء وال مسعة إىل آخر 



  .ذلك
  . الطيب ال يقبل إال-جل وعال-واحلج كذلك؛ فمن حج من مال حرام مل يقْبل حجه؛ ألن اهللا 

 مثاال من أمثلة تأثري األكل الطيب يف بعض األعمال الصاحلة، وأثر -عليه الصالة والسالم-مث ذكر 
 : ( -يعين النيب عليه الصالة والسالم-مث ذكر ( أكل احلرام يف بعض األعمال الصاحلة، فقال أبو هريرة 
ومطعمه حرام، . بِ، أو يا رب يا ربيا ربِ يا ر: الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء

  ( .ومشربه حرام، ومأكله حرام، وغُذي باحلرام، فأنى يستجاب لذلك 
  ( .مث ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء : ( قال

  .ذكر هذه الصفات؛ ألن هذه الصفات مظنة اإلجابة؛ فالسفر من أسباب إجابة الدعاء 
  .وذكر منهم املسافر( ثالث يستجاب هلم : ( قال( يث احلسن أن النيب قد جاء يف احلد

  .فالسفر من أسباب اإلجابة، وهذا قد تعرض لسبب من أسباب اإلجابة وهو السفر
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وإطالة السفر تعطي كثريا من االغتراب، وفيه انكسار النفس، وحاجة ( يطيل السفر : ( ووصفه بقوله
 حيتاج إىل -يعين من حاجته- إذا كان السفر للحاجة، قد يطيل السفر -وعالجل -النفس إىل اهللا 

  .السفر يف معيشته ، حيتاج إىل السفر يف أموره، وإال فإن املرء ال خيتار إطالة السفر إال حلاجة
-وهاتان الصفتان تدالن على ذلته، وعلى استكانته، وهذه حيبها اهللا ( يطيل السفر أشعث أغرب : ( قال 
، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لبس شيئا خلقا، ومل يتزين، وإمنا صار أشعث، مث -وعالجل 

إنه أقرب لإلجابة؛ ملا يف هذه الصفة من انتفاء الكرب، :  وقال-جل وعال-توجه يف خلوة، ودعا اهللا 
  .وقرب التذلل واالستكانة، وهذه يكون معها االضطرار والرغب، وعدم االستغناء 

-وهذه صفة ( أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء : (  هذه الصفة، فقال -ليه الصالة والسالمع-فذكر 
 ثالثة، يف أنه ميد يديه إىل السماء يف رغب أن يكون أتى مبا يجاب معه دعاء، ورفع اليدين يف -أيضا

  .الدعاء سنة، كما سيأيت بيان بعض ذلك
يا ربِ : مكررة، وجيوز أن تقول" يا رب"وذكره هنا ( ب يا رب، يا ر: ميد يديه إىل السماء: ( يقول

على حذف الياء، أو يا رب على القطع، يف تكريرها ذكر لصفة الربوبية، ومعلوم أن إجابة الدعاء من 
  . على خلقه-جل وعال-آثار ربوبية اهللا 

د ، وقد أجيب وهلذا مل تكن إجابة الدعاء للمؤمن دون الكافر ، بل قد جياب للكافر، وجياب للمار
 لعباده، وكإعطاءه هلم، -جل وعال-إلبليس؛ وذلك ألن إجابة الدعاء من آثار الربوبية، كرزق اهللا 

  .وكإصحاحه إياهم، وإمدادهم باملطر، وأشباه ذلك مما قد حيتاجون إليه



  .فقد يدعو النصراين ويستجاب له، وقد يدعو املشرك ويستجاب له، إىل آخر ذلك
، -جل وعال-بة ال ألنه متأهل هلا؛ ولكن ألنه قام بقلبه االضطرار واالحتياج لربه وتكون هنا االستجا

  .والربوبية عامة للمؤمن وللكافر
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 -أيضا-وهذا من آداب الدعاء العام كما سيأيت، وذكر هذا بلفظ الربوبية " يا رب، يا رب: "ذكر هنا
  .من أسباب إجابة الدعاء 

ومطعمه : (  قال يف وصف حاله- تعرض هلذه األنواع مما جياب معه الدعاءمع أنه-قال يف وصف حاله 
بالتخفيف، فغلط من يقوهلا بالتشديد غُذِّي، ال، هي -( حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي 

  ( .غذي باحلرام، فأىن يستجاب لذلك ( غُذي من الغذاء، 
  .ه احلالفبعيد ويتعجب أن يستجاب لذلك وهو على هذ: يعين

فمن كان ذا مطعم حرام، وذا مشرب حرام، وذا ملبس حرام، وغذي باحلرام، فهذه يستبعد أن 
  .يستجاب له

يا رسول اهللا، ادع : قال له سعد بن أيب وقاص( أن النيب : ( وقد جاء يف معجم الطرباىن بإسناد ضعيف
  ( .جاب الدعوة يا سعد، أَطب مطعمك تكن مست: قال. اهللا ىل أن أكون جماب الدعاء

وهذا يف معىن هذا احلديث، فإن إطابة املطعم من أسباب اإلجابة ، فهذا تعرض ألنواع كثرية من أسباب 
  .اإلجابة، ولكنه مل يأكل طيبا؛ بل أكل حراما، فمنِع اإلجابة، واستغرِب أن جياب له

 ربه أن جييب لقومه  طلب من-عليه السالم- يف بعض اآلثار اإلهلية أن موسى -أيضا-وقد جاء 
يا موسى، إم يرفعون أيديهم، وقد سفكوا ا الدم احلرام، وأكلوا ا احلرام، : دعاءهم، فقال

  واستعملوها يف حرام، فكيف جيابون؟
وهذا ال شك أنه مما خييف املؤمن؛ ألن حاجته للدعاء أعظم حاجة، فدل هذا على أن إطابة املطعم من 

 فإا ال جتاب -ولو وجدت األسباب األخر- وأنه إذا ختلف هذا السبب أعظم أسباب إجابة الدعاء،
  ( .فأىن يستجاب لذلك : ( الدعوة غالبا لقوله 

)١/١١٠(  

  

يعين من أسباب إجابة -هذا احلديث دلَّنا يف آخره على آداب من آداب الدعاء، فذكر منها السفر 
 -أيضا-للدعاء بتذلل واستكانة يف الظاهر والباطن، هذا  فالسفر يتحرى فيه الدعاء، واإلتيان -الدعاء



من أسباب إجابة الدعاء، ورفع اليدين إىل السماء يف الدعاء، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، ورفع 
  :اليدين إىل السماء له ثالث صفات يف ثالثة أحوال دلت عليها السنة

 دعا يشري بإصبعه فقط، بإصبعه السبابة، وهذا دليل فهو بالنسبة للخطيب القائم، فإنه إذا: أما األول 
دعائه وتوحيده، وال يشرع له أن يرفع يديه إذا خطب قائما على املنرب أو على غريه، إال إذا استسقى، 
فإنه يرفع يديه، ويرفع الناس معه أيديهم، كما جاء يف حديث أنس وغريه يف البخاري والنسائى وغريمها 

  .، رفع اليدين باالكتفاء برفع اإلصبع، هذه احلالة األوىل
أن يرفع يديه إىل السماء رفعا شديدا، حبيث يرى بياض اإلبطني، يعين شديد جدا هكذا، وهذا : والثاىن

إمنا يكون يف االستسقاء، ويف األمر الذي يصيب املرء معه كرب شديد، مبا فيه استجارة عظيمة، وكرب 
إما أن تكون اليدان بطنهما إىل السماء، : بشدة، وهذه هلا صفتانشديد، فهذا يرفع يديه إىل السماء 

، وورد هذا ، -عليه الصالة والسالم-وإما أن تكون اليدان ظهرمها إىل السماء، ورد هذا عن النيب 
  . حتتاج إىل وقت-يعين-وتفاصيل هذا 

ل واملرء، وهذا هو أغلب إىل موازاة ثديي الرج: أن يرفع يديه مبسوطة الكفني إىل الصدر، يعين: الثالث
، بل كان دعاؤه يف عرفه هكذا، يرفع يديه إىل الثديني، وميدمها -عليه الصالة والسالم-دعاء النيب 

كهيئة املستطعم، ال جيعلهما إىل الوجه هكذا، وال بعيدة عنه حبيث ما تكون إىل الثديني، بل يبسطها 
  . يريد أن يعطَى شيئا يف يديه كهيئة املسكني الذي: كهيئة املستطعم املسكني، يعين

)١/١١١(  

  

إن اهللا حيي كرمي، يستحيي من عبده : ( قال( أن النيب ( وقد ثبت بالسنن من حديث سلمان الفارسي 
  ( .أن ميد إليه يديه، يطلب فيها خريا، فريدمها صفرا خائبتني 

عليه - ، وهذا مثل قاله وهذا من أعظم اآلداب، فإذن خنلص من ذلك إىل أن آداب الدعاء كثرية
 يعين مثل أثر احلالل الطيب يف العبادة ذكر الدعاء ، كذلك له أثر يف الصالة، ، له -الصالة والسالم

  .أثر يف العبادات، يف الذكر، إىل آخره
 ال يقبل إال طيبا، فمن أكل حراما فيتحرك جبسده يف حرام، فقد جتزئه صالته، لكن ال -جل وعال-فاهللا 

، ولو كانت صالته خاشعة؛ بل أعظم ما يبر -جل وعال-ركه يف بدنه حبرام مرضيا عند اهللا يكون بتح
به البدن أن يكون البدن طيبا باألكل، فال يأكل إال ما يعلم أنه حالل، مبا يعلم أنه طيب، فهذا له أثر يف 

  . عن العبد، وقبوله لصالته وصيامه، وقبوله ألعماله كلها-جل وعال-رضا اهللا 
يعين عجيب وبعيد أن يستجاب له، ": أىن يستجاب لذلك( "فأىن يستجاب لذلك : ( قوله يف آخره 

وقد يستجاب له، قد يستجاب له لعارض آخر، ، صادفه اضطرار، وشدة إحلاح، وحاجة ماسة، فهذه 



(( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((يعطَى معها حىت الكافر 
) ) ))))))))))) )))) ))))) ))))))))) ))))) ))))))))) )))))))٩٩. (  

فاملشرك قد يستجاب له، وكذلك املؤمن العاصي الذي أكل احلرام قد يستجاب له، لكن يف حاالت 
 ما قليلة، وذلك إذا كان معها حالة اضطرار، أو شفع له غريه، وكان مع مجاب الدعوة فأَمن عليه، أو

  .شابه ذلك من االستثناءات اليت ذكرها أهل العلم 
  احلديث احلادي عشر

  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك
:  قال-رضي اهللا عنهما-ورحيانته ( وعن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب سبط رسول اهللا 

:  وقال الترمذيرواه الترمذي والنسائي،( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ( ( حفظت من رسول اهللا 
  .حديث حسن صحيح 

)١/١١٢(  

  

 يف حديث النعمان بن -عليه الصالة والسالم-هذا احلديث عظيم أيضا، وهو يف املعىن قريب من قوله 
  ( .فمن ترك الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام : ( بشري

  ( .دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ( (  اهللا حفظت من رسول( فهذا احلديث قال فيه احلسن 
  .بفتح الياء، وجيوز يريبك بالضم، لكن الفتح أفصح وأشهر( يريبك : ( وهذا أمر، وقوله 

ما تشك فيه، وال تطمئن له، وختاف منه؛ ألن الريب هو الشك وعدم الطمأنينة، : يعين( دع ما يريبك ( 
  .و له أم عليه؟وما خياف منه من يأتيه فال يدري هل ه

إذا أتاك أمر فيه عدم طمأنينة لك، أو أنت إذا أقبلت عليه، أو إذا أردت عمله، : يعين( دع ما يريبك ( 
استربت منه، وصرت يف خوف أن يكون حراما، فدعه إىل شيء ال يريبك؛ ألن االسترباء مأمور به، 

أن املرء يبحث : ذه القاعدة العظيمةفترك املشتبهات إىل اليقني هذا أصل عام، وهذا احلديث دل على ه
  .عن اليقني؛ ألن فيه الطمأنينة، وإذا حصل له اليقني سيدع ما شك فيه

إذا اشتبه عليه يف أمر مسألة ما، هل هي حالل أم حرام؟ فإنه يتركها إىل اليقني، وهو أن يستربئ : فمثال
شتبه عليه، فيدع ما يريبه منه، ويأيت ما ال لدينه، فيترك املسألة، أو إىل ما هو حالل بيقني عنده، أو مال ا

  .يريبه 
 -باإلفراد-العبادة : العبادات، فنعين ا الشعائر؛ ألن العلماء إذا قالوا: وكذلك يف العبادات، وإذا قلنا

  .إىل آخره.. " اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه : "أرادوا منها ما يدخل يف تعريف العبادة
الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، واجلهاد، :  فرييدون ا الشعائر-باجلمع- العبادات: وإذا قيل



  .ففرق ما بني اإلفراد واجلمع، كما فرقوا بني السماء والسماوات، ونظائر ذلك. وأشباه ذلك
 يأيت اليقني، وإذا طرأ الشك عليه فال يدع هذا اليقني لشك طرأ؛ ألن اليقني ال -أيضا-يف العبادات 

  . وما وقع فيه من الشك هذا يريبه، وال يطمئن إليهيريبه،

)١/١١٣(  

  

 يف الصالة هل أحدث ، أم مل حيدث ؟ هل خرج من شيء، أم مل خيرج منه شيء -مثال-فإذا اشتبه عليه 
؟ فيبين على األصل، وهو ما ال يريبه، وهو أنه دخل الصالة على طهارة، متيقن منها، فيبين على 

ليه من الشك إىل اليقني، كان متطهرا فشك هل أحدث أم ال؟ يبين على األصل، ويدع ما طرأ ع
  .األصل، ويدع الشك
 هذا احلديث أصل عظيم من أصول الشريعة كما مر معنا يف حديث -كما ذكرنا-وهذا أصل عظيم 

به، وأنه النعمان بن البشري، فيدخل فيه ترك مجيع ما يريب املسلم إىل شيء يتيقن من جوازه، وأال يلحقه 
  .ال يلحقه به إمث، أو شيء يف دينه أو عرضه

: يعين-دع الواحد الذي يريبك : "-رمحه اهللا-هلذا جاء هذا املعىن يف أحاديث كثرية، وقال ابن مسعود 
  ". إىل أربعة آالف ال تريبك-الشيء الواحد الذي يريبك

سواء يف األقوال أو يف - املرء  أن الذي يريب قليل، والذي ال يريب-رمحه اهللا-يعين ابن مسعود 
 هذا كثري وهللا احلمد، فالذي يريب اتركه، الذي يريبك من العلم، الذي -األعمال أو يف االعتقادات

  .يريبك من القول، الذي يريبك من األعمال، الذي يريبك من العالقات، الذي يريبك من الظن
  .ىل أمر ال يريبك، وهو كثري وهللا احلمد كل ما يريبك، ختاف منه، وال تطمئن إليه، فدعه واتركه إ

عليه -فهذا فيه طلب براءة الذمة إىل األشياء املتيقنة، وإذا تقرر هذا فاحلديث له تكملة، وهو قوله 
  ( .فإن اخلري طمأنينة، وإن الكذب ريبة : ( -الصالة والسالم

  . تكملة يف بعض الرواياتيف: يعين( فإن الصدق طمأنينة، أو إن اخلري طمأنينة، وإن الكذب ريبة ( 
وهذا يدل على أن كل ما فيه خري تطمئن له نفس املؤمن، فأنت تأيت إىل ما تتلفظ به من أقوال، فتزا 

ذا امليزان، ما تأتيه من أعمال فتزا ذا امليزان، والعجب ممن يتكلم بشيء وهو بداخله غري مرتاح له، 
  .العظيمومع ذلك يغشاه، فهذا خمالف هلذا األمر 

)١/١١٤(  

  



ال -كذلك أعمال ال يرتاح هلا، أو صحبة ال يرتاح هلا، ومع ذلك يأتيها وهو غري مطمئن لذلك، وهذا 
وهذا توجيه نبوي عظيم ( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : (  أنه خمالفة هلذه الوصية العظيمة-شك

  .يستعملون هذا -رضوان اهللا عليهم-الفائدة عظيم العائدة ، وقد كان الصحابة 
  .وهذا احلديث أصلٌ يف الورع ، أصلٌ يف ترك املشتبهات، أصل يف التخوف من أي نوع من احلرام

إذا أتاين أمر وفيه ريبة تركته، : " قال-أظنه حسان بن أيب سنان-والورع سهل، قد قال بعض السلف 
  ".وما أسهلها على النفس

لربه، فإنه إذا أتاه ما يريبه يتركه، ويكون يف ذلك  عند نفس املؤمن الذي أخبت -وال شك-وهذا 
  .راحة النفس وطمأنينة القلب، وهذا أمر واضح يف الشريعة 

  احلديث الثاين عشر
  من حسنِ إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

حديث حسن ، رواه ( من حسنِ إسالم املرء تركه ما ال يعنيه : ( قال ( عن النيب ( وعن أيب هريرة 
  .الترمذي وغريه هكذا

منهم ابن أيب زيد - من األحاديث األربعة اليت قال فيها طائفة من أهل العلم -أيضا-هذا احلديث 
إنه أحد أحاديث أربعة هي أصول األدب يف السنة؛ فهذا احلديث أصل من : -القريواين املالكي املعروف

 اختار هذه األحاديث -رمحه اهللا-نووي األصول يف اآلداب، كما ذكرنا لكم يف أول هذه الدروس أن ال
  .كلية يف أبواب خمتلفة، يف كل باب أصل من األصول فيه

  ( .من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ( ( قال هنا، قال رسول اهللا 
ترك ما ال يعين، وبعض ما حيصل به إحسان : تبعيضية، يعين: هنا" من( "من حسن إسالم املرء ( 

  .اإلسالم
   الرمحن الرحيمبسم اهللا

هو بعض ما حيصل به إحسان : أن ترك ما ال يعين: من هنا تبعيضية ، يعين( من حسن إسالم املرء ( 
بعض ما به حسن إسالم ( من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه : ( اإلسالم ، وحسن اإلسالم يعين 

  .املرء ترك ما ال يعين ، وهذا ظاهر من اللغة 

)١/١١٥(  

  

حسن اإلسالم جاء هذا اللفظ ومشتقاته يف ( حسن إسالم املرء : (  هنا -عليه الصالة والسالم- وقوله
إذا أحسن أحدكم إسالمه كان له  : ( -عليه الصالة والسالم- قول النيب -مثال-أحاديث متعددة منها 

وله ( ا بكل حسنة يعملها عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة مبثله



  .ألفاظ أُخر ، فدل هذا وغريه على أن إحسان اإلسالم مرتبة عظيمة ، وفيها فضل عظيم 
  -: وإحسان اإلسالم مما اختلف فيه أهل العلم 

أن يأيت بالواجبات ، وأن ينتهي عن احملرمات ، وهي مرتبة املقتصدين ، : إحسان اإلسالم : فقالت طائفة 
 : ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( -جل وعال-الذين جاءوا بقول اهللا : يعين

 ))))))) )))))))))) )))))))))) ))))))))) )))))))))))) ))))))) )))))))))) ) )))))))))) ))))
الذي يأيت بالواجبات ، ويترك احملرمات ، : فاملقتصد هو ) ١٠٠((((((((((((((( (((((((( (((( ( ( (

الذين يأتون : احملسن إلسالمه هم أهل هذه الصفة ، يعين: ع الواجبات بعض النوافل ، فقالوا وجيعل م
  .بالواجبات وبعض النوافل ، ويدعون احملرمات مجيعا ، فمن كان كذلك فقد حسن إسالمه 

أن يكون على رتبة اإلحسان يف العبادة اليت جاءت يف : إن إحسان اإلسالم معناه : والقول الثاين 
أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه : فأخربين عن اإلحسان قال : قال ( ديث جربيل املعروف ح

درجة : فالذي حيسن إسالمه هو الذي وصل إىل مرتبة اإلحسان ، إما على درجتها األوىل ( فإنه يراك 
  .درجة املشاهدة : املراقبة ، أو على كماهلا وهو 
 من -أيضا-الكمال ، ولكنه ليس ظاهرا يف كل املراتب ؛ وهلذا قالت طائفة وهذا القول الثاين ظاهر يف 

إن إحسان اإلسالم ليس مرتبة واحدة بل الناس خمتلفون فيها ، فبقدر إحسان اإلسالم : أهل العلم 
  .يكون له الفضل والثواب الذي أعطيه من أحسن إسالمه 

)١/١١٦(  

  

إذا أحسن أحدكم إسالمه كان له بكل حسنة يعملها عشر (  : -عليه الصالة والسالم-يف قوله : فمثال
عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ، عشر حسنات لكل من : قالوا هنا ( حسنات إىل سبعمائة ضعف 

ملن كان له اإلسالم ، وحسن منه فإنه يبدأ من عشر أضعاف للحسنة يعين تكتب : أحسن اإلسالم ، يعين
  .ة ضعف ، هذا حبسب درجته يف إحسان اإلسالم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائ

فدل تنوع الثواب على تنوع اإلحسان ، يعين أن درجة اإلحسان ختتلف ، وأهل إحسان اإلسالم فيه 
، فمن أسباب مزيدها " إىل سبعمائة ضعف: "متفاوتون لتفاوت الفضل واملرتبة واألجر على ذلك فقال 

إن : م عظيما ؛ وهلذا قال ابن عباس وغريه من املفسرين إىل سبعمائة ضعف أن يكون إحسانه لإلسال
: ( ((( ((((((  يف آخر األنعام -جل وعال-لكل مسلم يف قوله : يعين. احلسنة بعشر أمثاهلا لكل أحد 

هذا لكل أحد ، أما من أحسن إسالمه : قال ) ١٠١(((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
 : ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( -ل وعالج-فإنه يف قول اهللا 
  .وهذا تقرير صحيح ، فإن الناس يف إحسان اإلسالم مراتب ) ١٠٢(((((((( ( (



لو راجعت يف الشروح ، وكالم أهل العلم مشكلة ، لكن كالم أهل : وهذه املسألة مشكلة ، يعين
ليس مرتبة واحدة ، وأن : سألة بينوا أن إحسان اإلسالم له مراتب ، يعينالتحقيق الذين قرروا هذه امل

( من حسن إسالم املرء : ( من ظلم نفسه ، ليس من أهل إحسان اإلسالم فقال : أهل املعصية ، يعين
هذا الفعل ، وهو ترك ما ال يعين من حسن إسالمه ، وهذا ظاهر يف املرتبتني مجيعا، فإن الذي يأيت : يعين
  .طاعات ، ويبتعد عن احملرمات فإنه منشغل بطاعة ربه عن أن يتكلف ما ال يعنيهال

وأما أهل اإلحسان يف مقام املراقبة ، أو ما هو أعظم منها ، وهو مشاهدة آثار العصمة والصفات يف 
 فهؤالء منشغلون بإحسان العمل الظاهر والباطن عن أن يكون هلم هم فيما ال -جل وعال-خليقة اهللا 

  .نيهم يع

)١/١١٧(  

  

شدة : ؟ ما هو الذي يعين والذي ال يعين ؟ العناية يف اللغة ( ما ال يعنيه : ( إذا تقرر هذا فما معىن قوله 
االهتمام بالشيء ، أو الشيء املهم الذي يهتم به ، والذي ال يعين وليس يل به عناية هو الشيء الذي ال 

ه إليه ، وليس له به مصلحة ، ومعلوم أن أمور الشرع املسلم له ا ال ينفع املتوج: ينفع املعتين به ، يعين
  .فيشتد اهتمامه ا : عناية ، وأن فقه الكتاب والسنة له به لكل مسلم به عناية ، يعين

من حسن إسالم املرء : ( فإذاً االهتمام مبا فيه فقه للنصوص هذا مما يدل على حسن إسالم املرء ، قال 
باملفهوم أن من حسن إسالم املرء االهتمام مبا يعنيه ، ما ال يعين املرء املسلم من  ( تركه ما ال يعنيه

األقوال اليت ليس هلا نفع له يف دينه ، وال يف دنياه أو يف آخرته أو يف أواله ، فإن تركها من حسن 
ت ، وبفضول إسالم املرء ، وهذا عام يشمل ما يتصل بفضول العلوم اليت ال تنفعه ، وبفضول املعامال

  .العالقات ، وحنو ذلك فتركه ما ال يعنيه يف دينه فإنه هذا دليل حسن إسالمه
دليل رغبته يف اخلري؛ ألن التوسع ، أو إتيان ما ال يعين يف العالقات ، أو يف األقوال أو يف السمع : يعين
املقتصدين اليت هي أقل إخل هذا زريعة ألن يرتكب شيئا حمرما ، أو أن يفرط يف واجب ، تفوته رتبة ... 

  .رتب أهل حسن اإلسالم
أدخل الشراح أيضا وهذا واضح وبين ، وقد جاء يف بعض األحاديث أن مما ال يعين املرء الكالم أو 

أن من حسن إسالم املرء ترك ما ال يعنيه من الكالم ، : السماع ، الكالم نطقا أو مساع الكالم ، يعين
ني ؛ ألن اللسان هو مورد الزلل ، واألذن أيضا هي مورد الزلل ، فاللسان مساعا أو نطقا ، وهذا ظاهر ب

وهذه اآلية ) ١٠٣( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (نطقا حماسب عليه العبد 
  .عامة ، فإن امللك يكتب كل شيء حىت األشياء اليت ال تؤاخذ ا 

)١/١١٨(  



  

حىت ما ال يؤاخذ به فإنه يكتبه ، وهذا هو الراجح يف : حىت أنني املريض ، يعينيكتب : قال بعض السلف
  :أنه يكتب كل شيء ، وال ختتص كتابته مبا فيه الثواب والعقاب ، وذلك لدليلني 

هذه نكرة يف سياق النفي ، وسبقتها من ، وهذا يدل على التنصيص " من قول: "أن قوله: األول 
) ١٠٤( ((( (((((((( ((( (((((( ( (الذي ال يتخلف معه شيء من أفراده ألبته : الصريح يف العموم يعين

  .فأي قول لفظ فإنه يكتب 
أن تقسيم ما يكتبه امللك إىل أنه يكتب ما فيه الثواب والعقاب ، هذا يحتاج له ، أن : الدليل الثاين 

لثواب ، وما ال ثواب فيه ، والتمييز يثبت أن امللك الذي يكتب عنده التمييز يف األعمال ما بني ما فيه ا
  .وإخل ... يف النيات وأعمال القلب واألقوال اليت تصدر عن أعمال القلوب 

أن امللك يعلم ما يثاب عليه : وهذا ال دليل عليه ، يعين: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإلميان 
 : ( (((( ((((((((((( ((((( -جل وعال-قال من األقوال ، وما ال يثاب عليه ، وإمنا امللك كاتب ، كما 

) ) ))))))))))) )))))))))) ))))))))))) )))))) ) )))))))))))) )))))))) )))))))) ))١٠٥ )))))))) ) (
دل هذا على أن ترك ما ال يعين يف األقوال يف القول لفظا أو مساعا أن هذا . إخل ) ١٠٦(((((((((( ( (

  .مما تعظم به درجة العبد 
 ))))))))) )))) ))))))))) )))) )))))))))) )))))) )))) )))) ))))))))))) )))) ))))))) ))) )))))) )) ) )

 القول أو -كما ذكرت-فلهذا يظهر من احلديث عند كثريين أن املراد به ) ١٠٧(((((( (((((((( ( ( (
 دينك ، أو احلرص على معرفة السماع ، فيدخل فيه إذن البحث عن أحوال ال ختصك ، أو ال تعنيك يف

األخبار ، أخبار فالن ، وأيش عمل ، وأيش سوى وقال وفعل ، وخربه مع فالن ، وأيش عندك من 
  .األخبار ، وأيش قال فالن ، والناس أيش عملوا ، وحنو ذلك 

)١/١١٩(  

  

دلة حسن اإلسالم ترك فاالهتمام ذه األشياء مبا ال يعين هذا خمالف ملا يدل عليه حسن اإلسالم ، فمن أ
  .ما ال يعين من فضول األقوال ، وفضول ما يسمع 

 أن حنرص على حسن اإلسالم ؛ ألن -وجوبا-فإذاً هذا احلديث من أحاديث اآلداب العظيمة فينبغي لنا 
فيه من الفضل العظيم ما فيه ، ومن حسن اإلسالم أن نترك ما ال يعين من الكالم أو السماع ، الكالم ، 

لة اليت ليس هلا داع ، يأيت يستفصل وتارة مع من هو أكرب منه ، أو من قد حيرج باستفصاله ، األسئ
... وتدقيق يف األسئلة ، جتميع األخبار عن الناس ، وهذا فعل ، وهذا ترك ، وهذا ذهب ، وهذا جاء 

  .إخل 



لب عليه ، وهلذا والتحدث ا ، وتوسيع ذلك هذا كله مذموم ، ويسلب عن العبد حسن اإلسالم إذا غ
 فإن -عليه الصالة والسالم-يف هذا احلديث وصية عظيمة يف هذا األدب العظيم من املصطفى : نقول 

من حسن إسالم املرء أن يترك ما ال يعنيه ، ما ال يعنيه يف دينه ، ما ال يعنيه يف أمر دنياه ، ما ال يعنيه من 
  .ك األقوال ، ومما يسمع أو مما ال يسمع ، وأشباه ذل

فإن يف هذا األثر الصاحل له يف صالح قلبه ، وصالح عمله ، والناس يؤتون من كثرة ما يسمعون أو 
هؤالء خف : يتكلمون ، وهلذا قال بعض السلف يف أناس يكثرون الكالم واحلديث مع بعضهم قال 

ويلة ساعة ، عليهم العمل ، فأكثروا الكالم ، وهذا مذموم أن نكثر الكالم بال عمل ، جنلس جمالس ط
ساعتني ، ثالث يف كالم مكرر ، وضار ال نفع فيه والواجبات لو تأملها كثرية ، جتد أنه يتوسع يف مباح 
، ورمبا كان معه بعض احلرام يف األقوال واألعمال ويترك واجبات كثرية ، وهذا ليس من صفة طالب 

 ، يعين فيما يعنيه مما أمر به يف الشريعة العلم ، فطالب العلم يتحرى أن يكون عمله دائما فيما فيه نفع له
  .أو حث عليه ، وأن يترك ما ال يعنيه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة 

حديث حسن رواه الترمذي وغريه هكذا ، وحتسينه من جهة : هذا احلديث قال عنه النووي يف آخره 
  .كثرة طرقه ، من كثرة شواهده 

)١/١٢٠(  

  

إن الصواب فيه أنه مرسل : ء العلل أنه مرسل ، فقد قال أمحد وحيىي بن معني ومجاعة والراجح عند علما
حديث حسن ، رواه :  وقال -رمحه اهللا-، ولكن له شواهد كثرية قريبة من لفظه ؛ وهلذا حسنه النووي 
  .الترمذي وغريه هكذا ، فالصواب أنه حسن لغريه لشواهده

  احلديث الثالث عشر
   حيب ألخيه ما حيبه لنفسهال يؤمن أحدكم حىت

ال يؤمن أحدكم حىت حيب : ( أنه قال ( عن النيب ( خادم رسول اهللا ( وعن أيب محزة أنس بن مالك 
  .رواه البخاري ومسلم( ألخيه ما حيبه لنفسه 
عن أيب محزة أنس بن : قال . وهو احلديث الثالث عشر من هذه األحاديث النووية ( هذا حديث أنس 

  ( .ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه : ( قال ( عن النيب ( رسول اهللا خادم ( مالك 
هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به يف الشريعة ، إما أمر إجياب أو أمر " : ال يؤمن أحدكم"

ض كما أحضرنيه بع-استحباب ، ونفي اإلميان هنا قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإلميان 
إن هذا نفي لكمال اإلميان الواجب ، فإذا نفي اإلميان بفعل دل على ( ال يؤمن أحدكم  : ( -األخوة

  .على وجوب ما نفي اإلميان ألجله: وجوبه ، يعين



دل على أن حمبة املرء ألخيه ما حيب لنفسه واجبة ، ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( 
 يكون لنفي شيء مستحب ، فمن ترك مستحبا ال ينفي عنه اإلميان ، فنفي ألن نفي اإلميان ال: قال 

اإلميان دال على أن هذا األمر واجب ، فيكون إذاً نفي اإلميان نفي لكماله الواجب ، فيدل على أن 
  .األمر املذكور ، واملعلق به النفي يدل على أنه واجب 

ال : ( يف السنة : له نظائر كثرية يف الشريعة يعين. ( ..ال يؤمن أحدكم حىت : ( إذا تقرر هذا فقوله هنا 
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ( ( يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني 

وهكذا إذا تقرر ذلك فإن نفي اإلميان فيها على ( ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه ( ( ما حيب لنفسه 
  .نفي كمال اإلميان الواجب باب واحد ، وهو أنه ي

)١/١٢١(  

  

هذا يشمل االعتقاد والقول ( حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  : ( -عليه الصالة والسالم-مث قوله 
حىت حيب : ( يشمل مجيع األعمال الصاحلة من األقوال واالعتقادات واألفعال ، فقوله : والعمل ، يعين

أن يعتقد االعتقاد احلسن كاعتقاده ، وهذا واجب ، يشمل أن حيب ألخيه ( ألخيه ما حيب لنفسه 
  .ويشمل أن حيب ألخيه أن يكون مصليا كفعله 

فلو أحب ألخيه أن يكون على غري اهلداية فإنه ارتكب حمرما فانتفى عنه كمال اإلميان الواجب ، لو 
عتقاد بدعي فإنه على ا: أحب أن يكون فالن من الناس على غري االعتقاد الصحيح املوافق للسنة ، يعين

كذلك ينفي عنه كمال اإلميان الواجب ، وهكذا يف سائر العبادات ، ويف سائر أنواع اجتناب احملرمات 
، فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشوة ، وأحب ألخيه أن يقع يف الرشوة حىت يربز هو كان منفيا عنه 

  .كمال اإلميان الواجب ، وهكذا يف نظائرمها 
: (  ويف غريه تقييد ما حيب هنا مبا هو معلوم ، وهو قوله -يف سنن النسائي: يعين- وقد جاء يف النسائي

  .وهذا ظاهر غري بني ، ولكن التنصيص عليه واضح ( حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري 
أما أمور الدنيا فإن حمبة اخلري ألخيه كما حيب لنفسه هذا مستحب ؛ ألن اإليثار ا مستحب ، وليس 

جب ، فيحب ألخيه أن يكون ذا مال مثل ما حيب لنفسه هذا مستحب ، حيب ألخيه أن يكون ذا بوا
لو فرط فيه مل يكن منفيا عنه ، مل يكن كمال اإلميان الواجب : وجاهة مثل ما له هذا مستحب ، يعين

ه لنفسه متعلقا منفيا عنه ؛ ألن هذه األفعال مستحبة ، فإذا صار املقام هنا على درجتني ، إذا كان ما حيب
  .بأمور الدين فهذا واجب أن حيب إلخوانه ما حيب لنفسه ، وهذا هو الذي تسلط نفي اإلميان عليه 

)١/١٢٢(  

  



من أمور الدين أو من األمور اليت يرغب فيها : يعين( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( 
 ى عنه الشارع ، فيحب ألخيه أن ينتهي عن الشارع وأمر ا أمر إجياب أو أمر استحباب وكذلك ما

احملرمات وحيب ألخيه أن يأيت الواجبات ، هذا لو مل حيب ألنتفى عنه كمال اإلميان الواجب ، أما أمور 
 فإا على االستحباب حيب ألخيه أن يكون ذا سعة يف الرزق فهذا مستحب ، -كما ذكرنا-الدنيا 

إخل ... اه مثال أو من املال أو من حسن الترتيب أو من الكتب أوحيب أن يكون ألخيه مثل ما له من اجل
  .فهذا كله راجع إىل االستحباب

، أما ...إيثار بالقرب ، وإيثار بأمور الدنيا : ويتفرع عن هذا مسألة اإليثار ، واإليثار منقسم إىل قسمني 
ريات واملسارعة يف أبواب الطاعات اإليثار بالقرب فإنه مكروه ألنه خيالف ما أمرنا به من املسابقة يف اخل

) ) ))))))))) )))) )))))))))) )))))) ))))))))))) )١٠٩) ( ( ((((((((((((( (((((( ( (١٠٨ (
( ((((( فاملسارعة واملسابقة تقتضي أن كل باب من أبواب اخلري يسارع إليه املسلم ويسبق أخاه إليه 

)))))))))))))))))) ))))))))))))))) )))))))) ) ١١٠. (  
يف الطعام يف امللبس يف املركب يف التصدر يف جملس أو ما أشبه : والقسم الثاين اإليثار يف أمور الدنيا يعين

: (  يف وصف خاصة املؤمنني -جل وعال-ذلك فهذا مستحب أن يؤثر أخاه يف أمور الدنيا كما قال 
)))) )))))) ))))) )))))) ))))))))))) )))))) ))))))))))))) ))))))))) )))) ))))) ))))) ) )))))

فدلت اآلية على أن اإليثار بأمور الدنيا من صفات ) ١١١(((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
  املؤمنني وهذا يدل على استحبابه ،

حيب لألخ ما حيب ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه : ( صلة هذا باحلديث ، قال 
  قتضي هذا أن يقدمه ، فهل إذا كان يف أمور الدنيا يقدمه على ما ذكرنا ؟للنفس ، قد ي

)١/١٢٣(  

  

إن اإليثار بالقرب مكروه ، اإليثار يف أمور الدنيا مستحب فحبه ألخيه ما حيب لنفسه من أمور الدنيا 
  .مستحب هنا أيضا ، يستحب أن يقدم أخاه على نفسه يف أمور الدنيا 

وما يتصل ا من ( ال يؤمن أحدكم : (  من البحث ، وذا يظهر ضابط قوله هذا خالصة ما يف احلديث
إن هذا أمر ( حىت أكون أحب إليه من ولده ، ووالده والناس أمجعني ( ( حىت حيب ألخيه ( الفعل 

  .إخل ( من ال يأمن جاره بوائقه ( مطلوب شرعا ، 
  .نكتفي ذا القدر 

  .د وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حمم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم



  .احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه
  :أما بعد

، وأنا ظننت أا واضحة عند اجلميع فنقررها " اإليثار بالقُرب"فكثر السؤال بعد درس البارحة عن معىن 
  .ملن مل تتضح له 

 ا -إيثار أخيك- فإن اإليثار -جل وعال-ألة إذا كانت قربة إىل اهللا أن املس: اإليثار بالقرب معناه 
  .مكروه ؛ ألن هذا ينايف املسابقة اليت ذكرنا لكم أدلتها واملسارعة يف اخلريات واملنافسة 

أن يكون هناك فرجة يف الصف األول ، أو مكان متقدم خلف اإلمام فتقف أنت وأخوك املسلم : فمثال
تقدم ، فمثل هذا ال ينبغي ؛ ألنه مكروه بل : ال ، تقدم فتقول : ، تفضل ، فيقول لك تقدم : فتقول له 

  .ينبغي املسارعة يف حتصيل هذه القربة ، وهي فضيلة الصف األول 
أتى رجل حمتاج إىل مبلغ من املال يسد عوزه ، مخسني ، مائة ريال ، أكثر ، فأنت مقتدر وأخوك : مثال

ال أنت تفضل : ساعده أنا معطيك الفرصة ، تفضل ساعده ، وهذا يقول : له أيضا املسلم مقتدر فتقول 
 مكروه ال ينبغي ؛ ألن يف هذا -أيضا-أن كل واحد يقدم أخاه ، فمثل هذا : من باب احملبة ، يعين

  .الباب املسارعة واملسابقة يف اخلريات 

)١/١٢٤(  

  

 الفرص لنيل الطاعات ، واجلهاد وأشباه هذا كذلك من جهة القراءة ، قراءة العلم على األشياخ ، وأخذ
بالقرب ال ينبغي ، مكروه ؛ : ، فمثل هذه املسائل تسمى قُربا يعين طاعات ، فاإليثار يف الطاعات يعين

  .ألنه كما ذكرنا ينايف األمر باملسارعة واملسابقة ، والتنافس يف اخلري 
  احلديث الرابع عشر

  ثال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثال
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني 

ال حيل دم امرئ مسلم ( ( قال رسول اهللا : قال ( وعن ابن مسعود  : - تعاىل-رمحه اهللا-قال املصنف 
رواه البخاري ( لنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة الثيب الزاين ، وا: إال بإحدى ثالث 

  .ومسلم 
أمرت ( ( فيه ذكر ما به حيل دم املرء املسلم ، فإنه تقدم لنا قول النيب ( هذا احلديث حديث ابن مسعود 

 الزكاة أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا



  ( ( .، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم ، وحسام على اهللا 
فهذا احلديث فيه أن دم املسلم معصوم ، وأنه إذا شهد ال إله إال اهللا ، وأقام الصالة وآتى الزكاة ، 

حديث ابن مسعود فيه أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم ، وحرام املال ، هذا احلديث : يعين
األحوال اليت يباح ا دم املسلم املوحد ، الذي شهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا ، وأتى 

: يعين" ال حيل: "وقوله ... ( ال حيل دم امرئ مسلم  : ( -عليه الصالة والسالم-حبقوق ذلك ، فقال 
 أنه -عليه الصالة والسالم- حق ؛ وهلذا ثبت عنه حيرم ، وهو كبرية من الكبائر أن يباح دم مسلم بغري

فجعل ضرب املسلم أخاه املسلم ، وقتله ( ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض : ( قال 
  .بغري حق من خصال أهل الكفر 

)١/١٢٥(  

  

 واملقتول يف إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل: (  أنه قال -عليه الصالة والسالم-وثبت عنه أيضا 
( إنه كان حريصا على قتل صاحبه : هذا القاتل فما بال املقتول ؟ قال ! يا رسول اهللا : النار ، قالوا 

: ( وهذا يدل على أن من سعى يف قتل املسلم ، وأتى باألسباب اليت ا يقتل املسلم فإنه يف النار ، قال 
  .ؤاخذة ، مؤاخذة املسلم مه وهذا ال ينايف عدم امل( فالقاتل واملقتول يف النار 
 الذي يف -أيضا-واحلديث اآلخر ( إذا هم عبدي بالسيئة فال تكتبوها عليه ( وما جاء يف احلديث 

؛ ألن هذا احلديث الذي هو ( إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ، ما مل تعمل أو تتكلم ( الصحيح 
 يفعل فهو يف النار ؛ ألنه قد سعى يف األسباب ، وعدم املقتول وإن مل( القاتل واملقتول يف النار ( 

احلصول مل يكن إلرادته عدم احلصول ، وإمنا لتخلف ذلك عنه بأمر قدري ، فيدل هذا على أن من 
سعى يف أسباب القتل ، أو يف أسباب احملرم ، ومتكن منها لكن ختلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يعترب 

من جهة اإلمث وهذا ظاهر من : ن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعينكفاعلها من جهة اإلمث ، بل إ
  .األدلة 
يدل على تعظيم ( ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : (  هنا -عليه الصالة والسالم-فقوله 

الذي : مسلم ، واملقصود باملسلم هو : هنا قال ( دم امرئ مسلم : ( حرمة دم املرء املسلم ، وقوله 
من شهد أن ال إله إال اهللا ، : أصبح مسلما على احلقيقة ، ال على الدعوة ، يعين: سالم ، يعينحقق اإل

  .وأن حممدا رسول اهللا ، وأتى بالتوحيد 
 وأشباه ذلك فال يدخلوا يف -البدعة املكفرة املخرجة من الدين- واملبتدع -الشرك األكرب-أما املشرك 

: غريه ؛ ألن املسلم هو من حقق اإلسالم بتحقيق التوحيد يعينوصف اإلسالم يف هذا احلديث ، وال يف 



إال بإحدى : ( قال .. بإتيانه بالشهادتني ومقتضى ذلك ، وكونه مل يرتكب مكفرا ، وال شركا أكرب 
  .وهذا استثناء أو يسمى حصرا ؛ ألنه استثناء بعد النفي ( ثالث 

)١/١٢٦(  

  

أتى على " ال حيل: " يف أوهلا -عليه الصالة والسالم-وله واالستثناء بعد النفي يدل على احلصر ، وق
كأنه صار حقيقة : النفي ، وجميء النفي يدل على النهي ، بل جميء النفي أبلغ من جمرد النهي ، يعين

ماضية ، أنه ال حيل ، حبيث إن النهي عنه قد تقرر ، وإمنا ينفي وجوده يف الشريعة أصال ، وله نظائر 
وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إىل النفي ) ١١٢((((((( (((( ((((((((((((((( ( (: ( (( (((كقوله 

  .للمبالغة يف النهي ، وهذه قاعدة معروفة يف اللغة ويف أصول الفقه 
إما أن : الثيب الزاين ، والزاين له حاالت : هذه الثالث أصول ، قال فيها ( إال بإحدى ثالث : ( قال 

 بعقد شرعي -أن تزوج-أنه سبق له أن أحصن :  أنه قد ذاق العسيلة من قبل ، يعين:يكون ثيبا ، يعين
ثيب ، إذا كان كذلك فإنه ال يكون ثيبا بزنا ، وال يكون ثيبا بعقد فاسد باطل : صحيح ، فهذا يقال له 

ا تزوج ، ، وال يكون ثيبا بعقد متعة ، متعة زواج وأشباه ذلك ، ال يكون حمصنا ثيبا يف الشريعة إال إذ
  .نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط 

 : -جل وعال-فالثيب إذا زىن فإنه حيل دمه ، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقى حكمه قوله 
، وفيما بقي لفظا وحكما قول "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم"

 ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((  : ( ((((((((((((-جل وعال-اهللا 
فدلت اآلية على عموم أن الزاين جيلد مائة ، ودلت اآلية اليت نسخ لفظها وبقي ) ١١٣(((((((( ( ( (

  .حكمها أنه يرجم 
يف وكذلك السنة دلت على الرجم ، ودلت أيضا على اجلمع بني اجللد والرجم ؛ وهلذا اختلف العلماء 

هل جيلد أوال مث يرجم ؟ أم يكتفى فيه بالرجم ؟ : الزاين الثيب هل جيمع له بني اجللد والرجم ؟ يعين
 رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية ، وأمر برجم اليهودي واليهودية ، -عليه الصالة والسالم-والنيب 

  .وأشباه ذلك يف حوادث تدل على أن الرجم فعل من غري جلد 

)١/١٢٧(  

  

إنه جيلد مث يرجم، كما ثبت يف صحيح (  قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي وقد
جلدته بكتاب اهللا ورمجته بسنة رسول اهللا : أن عليا جلد زانيا ثيبا مث رمجه فقال  ( -رمحه اهللا-البخاري 



(((((( ((((((((  : ( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((-جل وعال-أنه جلده بعموم قوله ( يريد ( ( 
  ألن اآلية ليس فيها تفصيل هل هو حمصن أم غري حمصن ؟ هل هو ثيب أم بكر ؟) ١١٤(((((((( ( ( (

على اجلمع بني اجللد والرجم ، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، ( والسنة فيها الرجم ، فدل هذا عنده 
لرجم يف حوادث كثرية ، أو يف اكتفى با( وكثري من أهل العلم على االكتفاء بالرجم ؛ ألن النيب 

   .-كما هو معروف-حوادث متعددة ، حيث رجم ماعزا والغامدية ، واليهودي واليهودية دون جلد 
  .اجلمع بني اجللد والرجم راجع إىل اإلمام فيما يراه من جهة كثرة النكال ، واملبالغة فيه : فقال بعضهم 

روط الزنا كاملة ، مبا هو معروف بشهادة أربعة ، أو أن الثيب إذا زىن ، وحتققت ش: املقصود من هذا 
الثيب الزاين : ( باعترافه على نفسه اعترافا حمققا ، ال يرجع فيه أنه يرجم ، وذلك حىت ميوت ، قال هنا 

-النفس بالنفس هذه كما قال ( والنفس بالنفس : ( حيل دمه ، حيل دم الثيب إذا زىن ، قال : يعين( 
وقال ) ١١٥ : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ( يف القرآن-جل وعال

: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((  أيضا -جل وعال-
اآلية فدل ذلك على أن النفس تقتل ) ١١٦(((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( (

  .بالنفس ، فإذا اعتدى أحد على نفس معصومة فإنه يقتل ، إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا 
هل هذا عام ال ختصيص فيه ؟ أو هو عام خمصوص ؟ أو ( النفس بالنفس : ( مث نظر أهل العلم يف قوله 
  هو مقيد يف أقوال هلم ؟

)١/١٢٨(  

  

هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس ( النفس بالنفس : ( والذي عليه جهور أهل العلم أن قوله 
 : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( -جل وعال-بداللة السنة على ذلك ، كما قال 

) ) ) ))))))))))) )))))))))))١١٧. (  
طراف والسنة دلت على أن املسلم ال يقتل بكافر ، وعلى أن احلر ال يقتل بعبد ، حىت يف القصاص يف األ

  .بني احلر والعبد ال توجد املكافأة وهكذا 
:  هنا -عليه الصالة والسالم-فإذن ال بد من وجود املكافأة من جهة الدين ، ومن جهة احلرية فقوله 

 ودلت عليه مواضعها من السنة أن النفس -آية البقرة-يعين فيما دلت عليه اآلية " النفس بالنفس"
  .املكافئة للنفس 
 -رمحه اهللا-فس بكل نفس فهذا خالف السنة ، وذهب أبو حنيفة اإلمام املعروف أما قتل كل ن

( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( وأصحابه إىل أن املسلم يقتل بالكافر لعموم اآلية 
 ولعموم احلديث ، وعلى أن احلر يقتل بالعبد ، واجلمهور على إعمال األحاديث) ١١٨((((((((((( ( (



اُألخر يف هذا الباب من أن النفس بالنفس تقيد مبا جاء يف األحاديث ، فيكون هذا من العام املخصوص 
.  

  ( .والتارك لدينه املفارق للجماعة : ( قال 
  :فسرت بتفسريين " التارك لدينه"

  .املرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين ، فيباح دمه : التارك لدينه يعين : األول 
ترك بعض : من ترك بعض الدين ، مما فيه مفارقة للجماعة ، يعين: أن التارك للدين هو : فسري الثاين والت

( التارك لدينه ( على ( املفارق للجماعة ( وهلذا عطف : أمر الدين ، مما فيه املفارقة للجماعة ، قالوا 
 لبيان ترك الدين ، فدل هذا على فجعل مفارقة اجلماعة عطفا( والتارك لدينه املفارق للجماعة : ( فقال 

أن إباحة الدم يف ترك الدين يكون بترك اجلماعة ، وترك اجلماعة يراد ا ترك اجلماعة اليت اجتمعت 
  .على الدين احلق مبفارقته للدين ، وتركه للدين مبا يكفره 

)١/١٢٩(  

  

أن املفارقة للجماعة يعين : والثاين مفارق للجماعة ، مجاعة الدين أو االجتماع يف الدين، : يعين: والثاين 
  .باخلروج على اإلمام ، أو البغي ، فيكون املفارقة للجماعة املقصود ا االجتماع باألبدان 

وهنا تكلم العلماء يف كثري من املسائل اليت تدخل حتت ترك الدين ، فجعلوا باب الردة فيه ، أو باب 
رء من الدين ، ويكون مرتدا بذلك ، فكل مسألة حكم حكم املرتد فيه مسائل كثرية ، فيها خيرج امل

العلماء فيها على أا من أسباب الردة ، أو ا يرتد املسلم ، فإنه بعد اكتمال الشروط ، وانتفاء املوانع 
عليه الصالة -حيل دم املرتد ، وكذلك املفارق للجماعة باألبدان حيل دمه لقوله : حيل دمه ، يعين

  ( .تاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان من أ : ( -والسالم
فدل هذا على أن ترك اجلماعة ، ومفارقة اجلماعة حيصل بترك الدين ، بالردة عن الدين ، ومبفارقة 
يف االجتماع على اإلمام ، وهذا ظاهر بني يف تعلية ترك الدين مبفارقة اجلماعة ، وهلذا جعل أهل العلم 

  .ترك الدين هذا كل املسائل اليت يقتل ا 
 فإنه ال جيوز ألحد أن يستبيح دم -إمام املسلمني-إذا تقرر هذا فإن إحالل الدم هذا متوجه إىل االمام 
أنا رأيت هذا يزين رأيته بعيين فاستبحت : فإذا قال . أحد ؛ ألنه عنده قد أتى بشيء من هذه الثالث 

  . جعل ثبوت الزنا منوطا بشهادة أربع -جل وعال- جيوز له ؛ ألن اهللا دمه لذلك فإنه يقتل ، وال
 ، احلد رِئم رأوا ذلك بأعينهم لَدولو شهد ثالثة من أعظم املسلمني صالحا على حصول الزنا ، وأ

وألقيم على هؤالء الصلحاء حد القذف ؛ ألم قذفوه ، ومل يكمل أربعة من الشهداء ، كما هو بني لكم 
  . أوائل سورة النور يف



هذا ارتد عن دينه فأنا أقيم عليه احلد وأقتله ، وأبيح دمه ألجل هذا احلديث فإن هذا : كذلك من قال 
  .افتئات وتعد ، وال يباح له أن يفعل ذلك ، ودمه ال حيل لكل أحد 

)١/١٣٠(  

  

إحالله لويل األمر أو  ( ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : ( -عليه الصالة والسالم-فإذن قوله 
 إليهم إنفاذ احلدود وقتل من يستحق القتل ، أما لو جعل هذا لكل -جل وعال-لنوابه ممن جعل اهللا 

أحد لصار يف ذلك استباحة عظيمة للدماء ؛ إذ املختلفون كثريا ما يكفر أحدهم اآلخر إذا مل يكونوا من 
 فإنه يعين أن من حكم على اآلخر بأنه كافر - بهوال قائل-أهل السنة واالعتدال ، فإذا قيل بظاهره 

  .فإنه ينفذ ذلك 
إذا كان يف بلد ال يوجد إمام أو ويل أمر ينفذ األحكام ، فهل للمسلم : مث ها هنا مسألة متعلقة بذلك 

ال ، كما هو قول عامة أهل العلم ، إذ : إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ األحكام ؟ واجلواب 
 األحكام اليت فيها استباحة للدم أو املال أو األعراض ، أو ما أشبه ذلك ، هذا إمنا يكون يشترط إلنفاذ

أن يأيت أحد إىل من يرى فيه : لإلمام ، فإذا مل يوجد مل جيز ألحد أن ينفذ هذا إال يف حالة واحدة وهي 
وكان غري حمصن أو  يعين ارتكبت زنا ، -فيما دون القتل-أنا ارتكبت حدا : العلم أو الصالح ويقول 

مبا دون القتل فهذا ال بأس به عند كثري من أهل : شربت اخلمر أو قذفت فالنا فطهرين باجللد يعين: قال 
  .العلم ؛ ألن إرادة التطهري له ، وإذا جلد فإن هذا له ، وليس فيه استباحة الدم 

ه فإنه ال جيوز بقول عامة أهل أما استباحة الدم ، أو تطبيق احلدود يف غري حال من يرضى بتطبيقها علي
  .العلم ، فتلخص من هذا أن إقامة هذه األشياء راجعة إىل اإلمام ويل األمر املسلم ، أو من ينيبه 

 فال جيوز إنفاذ أحكام القتل ؛ ألن -جل وعال-أنه يف بلد ال يوجد فيها من ينفذ أحكام اهللا : والثاين 
يف مكة ، والصحابة يف بعض البالد اليت ال يقام مل يقيموا فيها ( هذه معلقة بويل األمر املسلم ، والنيب 

ذلك ، وكذلك العلماء يف بعض البالد كما كان يف الدولة العبيدية ، وأشباه ذلك فإن العلماء مل يقيموا 
  .احلدود بالقتل ، وأشباه ذلك 

)١/١٣١(  

  

  :وه فيما دون القتل ، يعين فيما فيه تطهري جبلد وحن: احلالة الثالثة 
طهرين باجللد من ذلك فإن ذلك جائز ؛ ألن هذا فيه حق له ، ويريد : إذا اختار املسلم عاملا وقال 

  .التطهري وال يتعدى ضرره ، وهذا عند بعض أهل العلم 



  .وآخرون يشترطون يف اجلميع إذن اإلمام ، أو وجود ويل األمر املسلم 
  احلديث اخلامس عشر

  آلخر فليقل خريا أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليوم ا
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ، ( ( قال رسول اهللا : قال ( وعن أيب هريرة 

رواه ( ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 
  .البخاري ومسلم 

( من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه : ( العظيمة ، وهو صنو حديث هذا احلديث أدب من اآلداب 
من جهة أنه أصل يف اآلداب العامة ، وهذا احلديث دل على أن من صفات املؤمن باهللا وباليوم اآلخر ، 
الذي خياف اهللا ويتقيه ، وخياف ما حيصل له يف اليوم اآلخر ، ويرجو أن يكون ناجيا يف اليوم اآلخر ، أن 

  .من صفاته أنه يقول اخلري أو يصمت 
  .ومن صفاته أنه يكرم اجلار 

  .ومن صفاته أنه يكرم الضيف 
ومن صفاته أنه يكرم اجلار ، هذا بعموم ما دل عليه احلديث ، احلديث دل على أن احلقوق منقسمة إىل 

  .حقوق هللا ، وحقوق للعباد: 
 أعسر شيء أن تكون يف -جل وعال- احلق  مدارها على مراقبته ، ومراقبة-جل وعال-وحقوق اهللا 

على حقوق اهللا ( من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت : ( اللسان ، وهلذا نبه بقوله 
حفظ اللسان ، وهنا أمره بأن يقول خريا :  ، واليت من أعسرها من حيث العمل والتطبيق -جل وعال-

 يف املرتبة عن قول اخلري ؛ ألنه ابتدأ األمر بقول اخلري فقال أو أن يصمت ، فدل على أن الصمت متراخ
  .فهذا هو االختيار ، هو املقدم أن يسعى يف أن يقول اخلري ( فليقل خريا : ( 

)١/١٣٢(  

  

أنه إذا مل جيد خريا يقوله أن خيتار الصمت ؛ وهذا ألن اإلنسان حماسب على ما يتكلم به : واملرتبة الثانية 
 : ( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( -ل وعالج-، وقد قال 

) ) ) )))))))) )))))) ))))))))) )))) ))))))))) ))))١١٩. (  
وعلق هذا باإلميان باهللا واليوم اآلخر ، وقول اخلري متعلق بالثالثة اليت ( فليقل خريا : ( فهذا احلديث فيه 
: ( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( قال يف آية النساء 

فالصدقة واضحة واإلصالح أيضا واضح ، واملعروف هو ما عرف حسنه يف الشريعة ، ويدخل ) ١٢٠(
لعلم يف ذلك مجيع األمر بالواجبات واملستحبات ، ومجيع النهي عن احملرمات واملكروهات ، وتعليم ا



  .إخل ... واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر 
فليقل أمرا بالصدقة ، فليقل أمرا باملعروف : يعين ( فليقل خريا  : ( -عليه الصالة والسالم-فإذن قوله 

، فليقل مبا فيه إصالح بني الناس ، وغري هذه ليس فيها خري ، ما خرج عن هذه فإنه ليس فيها خري ، 
حة ، وقد تكون من املكروهة ، وإذا كان كذلك فاالختيار أن يصمت ، وخاصة إذا وقد تكون من املبا

كان يف ذلك إحداث إلصالح ذات البني ، يعين أن يكون ما بينه وبني الناس صاحلا على جهة االستقامة 
  .بني املؤمنني األخوة 

)١/١٣٣(  

  

يعين أن ( آلخر فليقل خريا أو ليصمت من كان يؤمن باهللا واليوم ا: (  هنا -عليه الصالة والسالم-قال 
حفظ اللسان من الفضول بقول اخلري ، أو بالصمت إن مل جتد خريا أن هذا من عالمات اإلميان باهللا 
واليوم اآلخر ؛ ألن أشد شيء على اإلنسان أن حيفظه لسانه ، هلذا جاء يف حديث معاذ املعروف أنه 

يا : فقال ( فاستعجب معاذ ( وكف عليك هذا  : ( -معليه الصالة والسال-ملا قال له ( سأل النيب 
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف النار على : رسول اهللا أوإنا مؤاخذون مبا نقول ؟ فقال

فدل على أن اللسان خطري حتركه ، إذا مل (  إال حصائد ألسنتهم -على وجوههم: أو قال -مناخرهم 
  .يكن حتركه يف خري فإنه عليك ال لك 

والتوسع يف الكالم املباح قد يؤدي إىل االستئناس بكالم مكروه أو كالم حمرم كما هو جمرب يف الوقع ، 
فإن الذين توسعوا يف الكالم ، وأكثروا منه يف غري الثالثة املذكورة يف اآلية جرهم ذلك إىل أن يدخلوا 

  .ذلك مما ال حيل يف أمور حمرمة من غيبة أو منيمة أو تان أو مداهنة ، أو ما أشبه 
فإذن اإلميان باهللا واليوم اآلخر حيض على حفظ اللسان ، ويف حفظ اللسان اإلشارة حلفظ مجيع اجلوارح 

 -عليه الصالة والسالم-اُألخر ؛ ألن حفظ اللسان أشد ذلك ، وقد جاء يف احلديث الصحيح أن النيب 
  ( .ه اجلنة من ضمن يل ما بني لَحييه وما بني فخذيه ضمنت ل: ( قال 

: وإكرام اجلار يعين ( ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره  ( -عليه الصالة والسالم-مث قال 
اشتمال الصفات احملمودة اليت حيسن اجتماعها يف الشيء : أن يكون معه على صفة الكرم ، والكرم هو 

 الكرمي ، والكرمي يف أمساء اهللا -جل وعال-هذا كرمي ؛ ألنه ذو صفات حممودة ، ويف أمساء اهللا : فيقال 
 احلسن -جل وعال-الذي تفرد بصفات الكمال ، واألمساء احلسىن فاجتمع له :  هو -جل وعال-

  .األعظم يف األمساء ، والعلو يف الصفات ، واحلكمة يف األفعال 

)١/١٣٤(  

  



أن تسعى يف حتقق : إلكرام هو فا.  من فاق جنسه يف صفات الكمال-يعين يف اللغة-من فاق : فالكرمي 
أن تسعى يف حتقيق صفات الكمال اليت تتطلبها ااورة : صفات الكمال ، أو يف حتقيقها ، فإكرام اجلار 

.  
  .أن تسعى يف حتقيق صفات الكمال اليت تتطلبها الضيافة: وإكرام الضيف 

سنة ، إكرام اجلار حبفظ اجلار يف على هذا ، يدخل فيه إكرام اجلار باأللفاظ احل" فليكرم جاره: "وقوله 
  .أهله ، حفظ اجلار يف عرضه ، يف االطالع على مسكنه 

ويدخل يف هذا حفظ اجلار يف أداء احلقوق العامة له ، يف اجلدار الذي بينهما ، أو النوافذ اليت تطل على 
دخل هذا مجيعا يف  أو يف غذاء األطفال ، أو ما أشبه ذلك ، في-مثال-اجلار ، أو يف موقف السيارات 

 أن يكرم اجلار يف املطعم وامللبس ، وأشباه ذلك يعين أنه إذا كان -أيضا-إكرام اجلار ، ويدخل فيه 
  .عنده طعام فإنه يطعم جاره منه 

أرسلوا جلارنا اليهودي من : (  رمبا طها يف بيته بعض اللحم فقال -عليه الصالة والسالم-وقد كان 
 حق اجلار الكافر ، وهلذا رأى طائفة من أهل العلم كأمحد يف رواية ، وكغريه وهذا يف( مرقة هذا اللحم 

  .أن إكرام اجلار يف هذا احلديث عام يدخل فيه إكرام اجلار املسلم ، وإكرام اجلار الكافر 
إلسالمه وجلواره ، فإذا إكرام اجلار كلمة عامة يدخل فيها أداء ما له من : وإكرام اجلار املسلم له حقان 

جل - مع قول اهللا -أيضا-احلقوق ، وكف األذى عنه ، وبسط اليد له بالطعام وما حيتاجه ، وهذا 
ما : واملاعون هو ) ١٢١ : ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (-وعال

  .حيتاج إليه يف اإلعارة 
ا حيتاج إليه املسلمون يف اإلعارة ، فإذا احتاج مينعون م: يعين ) ١٢٢( ((((((((((((( (((((((((((( ( (

جارك إىل أن تعريه شيئا من أدوات الطهي أو شيئا من أدوات املرتل ، أو من األثاث ، أو ما أشبه ذلك 
  .فإن من إكرامه أن تعطيه ذلك 

)١/١٣٥(  

  

ك ؛ ألنه مظنة أما إذا كان يتعدى على أشيائك ، ويتلف املال فهذا ال يكون له احلق يف إكرامه بذل
  .التعدي 

 يف سورة النساء -جل وعال-جار قريب ، وجار بعيد ، ويف القسمني جاء قول اهللا : اجلار هنا قسمان 
: فقوله ) ١٢٣: ( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (

  :بتفسريين فسرت ) ١٢٤( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
أن اجلار ذي القرىب هو من له جوار وقرابة فقدمه على اجلار اجلنب يعين الذي ليس له قرابة ، : األول 



أنه اجلار القريب ) ١٢٥: ( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (أن اجلار ذا القرىب يف قوله : التفسري الثاين 
جنابة ، " اجلنابة"البعيد ، ومنه مسيت :  اللغة تعين يف" جنب"واجلار اجلنب أنه اجلار البعيد ؛ ألن كلمة 

  .وفالن جنب ألنه من البعد ، فدل هذا على أن إكرام اجلار يدخل فيه اجلار القريب واجلار البعيد 
ما حد اجلار البعيد ؟ بعضهم حده بسبعة يعين سبعة بيوت ، وبعضهم حده بأربعني بيتا من ميني ومشال ، 

 ، وهذا -عليه الصالة والسالم-لها تقديرات مل يصح فيها شيء عن املصطفى وأمام وخلف ، وهذه ك
حمكوم بالعرف فما كان فيه العرف أنه قريب فهو قريب ، وما كان فيه العرف أنه جار بعيد فيدخل يف 

   .-إن شاء اهللا-ذلك ، وهذا يتنوع بتنوع البالد واألعراف ، فيه تفاصيل أُخر تقرءوا يف املطوالت 
إكرام الضيف أن تبذل للضيف من الصفات ( ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه  : ( قال

احملمودة ما به حيصل له احلق ، والصفات احملمودة اليت تعطى للضيف ، وبشاشة الوجه ، وانطالق 
 تطعمه ، األسارير ، والكرم باللسان يعين أن يضاف بألفاظ حسنة ، ومنها أيضا من إكرام الضيف أن

فليقل ( ( فليكرم ضيفه ( ( فليكرم جاره : ( وهو املقصود ؛ ألن األضياف حيتاجون لذلك ، وقوله هنا 
  .كلها أوامر ، وهي على الوجوب ( خريا 

)١/١٣٦(  

  

وإكرام الضيف واجب كما دل عليه احلديث بإطعامه ، وهذا فيه تفصيل وهو أنه جيب أن يضاف 
 ، كما جاء يف احلديث أا جائزة الضيف يوم وليلة ، ومتام الضيافة ثالثة أيام الضيف باإلطعام يوما وليلة

بلياليها، يعين يومني بعد اليوم والليلة األوىل ، فيجب أن تكرم الضيف يوما وليلة ، يعين بأن تعطيه ما 
  .حيتاجه 

ه ، أما يف املدن هذا يف حق أهل القرى الذين ليس مث مكان ميكن الضيف أن يستأجر ل: قال العلماء 
الكبار الذي يوجد فيها اخلان ، ويوجد فيها الدور اليت تؤجر فإنه ال جتب الضيافة ؛ ألنه ال يضيف مع 
ذلك إال إذا كان حمتاجا هلا ، وال مكان له يؤويه فإنه جيب على الكفاية أن يعطيه كفايته ، وأن يضيفه 

  .ال يوجد فيه دار ميكنه أن يستأجرها يوما وليلة ، ومتام الثالثة مستحب ، يعين يف مكان 
أما مثل اآلن يف مدننا الكبار هذه فإا ال جتب ، وإمنا تستحب ، يف القرى يف األطراف ، وأهل اخليام ، 
  .وحنو ذلك إذا نزل م األضياف فإنه جيب عليه أن يقريهم يوما وليلة ، ومتام الضيافة ثالثة أيام بلياليها 

ي يقدمه ؟ الذي يقدمه للضيف ما تيسر له ، يعين ما يطعمه هو وأهله ، وال جيب إذا تقرر هذا فما الذ
عليه أن يتكلف له يف ذبح ، أو تكلف طعام كثري ، أو ما أشبه ذلك ، فالذي جيب ما يطعمه به ، ويسد 

  .عوزة هذا الضيف ، أو ما يسد جوعه يعين من الطعام املعتاد الذي يأكله 
إن املسلمني إذا : عمر بن اخلطاب فقالوا له ( وما من أهل الكتاب أرسلوا لعمر أن ق: وقد جاء يف األثر 



مروا بنا كلفونا ذبح الدجاج هلم ، وإن هذا ال نطيقه ، فأرسل إليهم عمر مبا حاصله أن أطعموهم مما 
  .تأكلون وال تتكلفوا هلم 

وب يف حق من عنده فضل يف وهذا ظاهر من حيث األصول يف أن اإلكرام ال يعين التكلف ، وهذا الوج
ماله ، يفيض ويزيد عن حاجته الضرورية ، وحاجة من يعوله ، أما إذا كان حمتاجا هو ومن يعوله حمتاج 

  .هلذا الطعام ، فإن من يعوله أوىل من الضيف يف الشرع 
  احلديث السادس عشر

  ال تغضب

)١/١٣٧(  

  

( ال تغضب : فردد مرارا قال . ال تغضب: قال . أوصين( إن رجال قال للنيب : ( قال ( وعن أيب هريرة 
  .رواه البخاري 

( ال تغضب : قال . أوصين( لرجل سأله ( هذا أيضا من أحاديث اآلداب العظيمة حيث قال النيب 
فيقولون (  يسألون املصطفى -رضوان اهللا عليهم-والسؤال بالوصية حصل مرارا من عدد من الصحابة 

( ال تغضب : (  فمرة قال مثل ما هنا -عليه الصالة والسالم-جوابه أوصنا ، أوصين واختلف : له 
. أوصين: وقال له رجل ( ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا : قال . أوصين : قال له ( وقال لرجل 

  .فقال له كذا ، وتكرر هذا ، واختلفت اإلجابة 
 نوع -عليه الصالة والسالم- أنه: اختالف اإلجابة حيمل على أحد تفسريين األول : قال العلماء 

اإلجابة حبسب ما يعلمه عن السائل ، فالسائل الذي حيتاج إىل الذكر أرشده للذكر ، والذي حيتاج إىل 
  .أن ال يغضب أرشده إىل عدم الغضب

ألن كل واحد سينقل ما أوصى . أنه نوع اإلجابة لتتنوع خصال اخلري يف الوصايا لألمة : والقول الثاين 
  .أوصين حمتاج لكل جواب:  فتتنوع اإلجابة ، وكل من قال-عليه الصالة والسالم- به النيب

وال يزال لسانك رطبا ( ( ال تغضب : قال (  الوصايا بأن -عليه الصالة والسالم-لكن مل يكثر النيب 
  .وكذا وكذا حىت ال تكثر عليه املسائل ( بذكر اهللا 

، " أوصين: "تمام ، ولتطبيقه لتلك الوصية ، قال هنا فإفادة من طلب الوصية بشيء واحد أدعى لاله
دلين على كالم ختصين به من اخلري ، الذي هو خري يل يف عاجل : الداللة على اخلري ، يعين: والوصية 

دل على أن من ( ال تغضب  : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله هنا ( ال تغضب : قال . ( أمري وآجله
يف الوصية اجلامعة ، وفيما حيتاجه املوصى ، وأال يتخلف عن اجلواب ، وهذا طلب منه الوصية أن جيتهد 



 ولوصايا -عليه الصالة والسالم-يناسب أن يكون املعلم أو املريب أن يكون مستحضرا لوصايا النيب 
  .أهل العلم حىت يعطيها مىت ما سنحت احلاجة يف طلب الوصية ، وأشباه ذلك 

)١/١٣٨(  

  

ال تغضب إذا : املرتبة األوىل :  له مرتبتان -أيضا-هذا ( ال تغضب  : ( -ة والسالمعليه الصال-وقوله 
جل -أتت دواعي الغضب فاكظم غضبك ، واكظم غيظك ، وهذا جاءت فيه آيات ، ومنها قول اهللا 

وكظم الغيظ من ) ١٢٦ : ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( ( (-وعال
  .عباد اهللا املؤمنني احملسنني ، الذين يكظمون الغضب عند ثورته صفات 
من كظم غيظا ، وهو يقدر على إنفاذه ، دعي : ( قال (  يف احلديث الصحيح أن النيب -أيضا-وجاء 

 واحلديث يف السنن ، -عليه الصالة والسالم-أو كما قال ( يوم القيامة على رءوس اخلالئق إىل اجلنة 
  .وهو حديث صحيح 

وكظم الغيظ ، ( ال تغضب : ( فكظم الغيظ ومسك الغضب هذا هو احلالة األوىل اليت دل عليها قوله 
  .وإمساك الغضب هذا من الصفات احملمودة ، ويأيت تفصيل الكالم على كونه من الصفات احملمودة 

ؤدي إىل الغايات ، فإذا ال تسع فيما يغضبك ؛ ألنه من املتقرر أن الوسائل ت: -التفسري الثاين-الثاين 
كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إىل غاية تغضبك فال تسع إىل وسائلها ، وهلذا كان كثري من 

-كان وكيع يقول ، أو أحد األئمة غري وكيع : السلف ميدحون التغافل ، وقال رجل لإلمام أمحد 
  .اخلري تسعة أعشاره يف التغافل : -النسيان مين

أن إحقاق األمور إىل آخرها يف كل شيء هذا غري : أخطأ ، اخلري كله يف التغافل يعين: د وقال اإلمام أمح
ممكن ؛ ألن النفوس مطبوعة على التساهل ومطبوعة على التوسع ، وعندها ما عندها ، فتغافل املرء عما 

اخلري :  قال حيدث له الغضب ، وحيدث له ما ال يرضيه ، تغافله عن ذلك من أبواب اخلري العظيمة ، بل
  .كله يف التغافل ، التغافل عن اإلساءة ، التغافل عن الكالم فيما ال حيمد 

)١/١٣٩(  

  

 عن بعض التصرفات بعدم متابعتها وحلوقها إىل آخرها إىل آخر ذلك فالتغافل أمر -أيضا-التغافل 
ال : مبعىن( ضب ال تغ: ( حممود وهذا مبين أيضا على النهي عن التحسس والتجسس ، قوله أيضا هنا 

تدخل يف وسائل الغضب يف أنواعها ، فكل وسيلة من الوسائل اليت تؤدي إىل الغضب فمنهي عن اتباعها 
، فإذا رأيت الشيء ، وأنت تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إىل الغضب ، فاحلديث دل على أن تنتهي 



ه حىت يغضبك مث بعد ذلك قد ال عنه من أوله ، وال تتبع نفسك هذا الشيء ، وتتمارى فيه أو تتمادى في
  .تستطيع أن تكظم الغضب أو الغيظ 

إذا تقرر هذا ، وأن احلديث له معنيان ، وأن النهي عن الغضب يشمل النهي عن إنفاذ الغضب بكتمان 
 النهي عن غشيان وسائل الغضب ، إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات -أيضا-الغضب ، ويشمل 

  .ائل إبليس ، فالغضب دائما يكون معه الشر املذمومة اليت هي من وس
فكثري من حوادث القتل واالعتداءات كانت من نتائج الغضب ، كثري من الكالم السيئ الذي رمبا لو 

  .أراد اإلنسان أن يرجع فيه لرجع ، لكنه أنفذه من جراء الغضب 
ه ذلك كان منشأها الغضب كثري من العالقات السيئة بني الرجل وبني أهله ، وحوادث الطالق ، وأشبا

 بوصلها كان سبب القطيعة -جل وعال-، وكثري من قطع صلة الرحم ، وتقطيع األواصر اليت أمر اهللا 
الت ساعة "الغضب ، وجماراة الكالم ، وتبادل الكالم والغضب إىل أن خيرجه عما يعقل ، مث بعد ذلك 

  " .إصالح
 من الشيطان ، ومن وسائل الشيطان إلحداث الفرقة وهكذا يف أشياء كثرية ، فالغضب مذموم ، وهو

  .بني املؤمنني ، وإشاعة الفحشاء واحملرمات فيما بينهم 
  :عالج الغضب 

  :جاء يف السنة أحاديث كثرية يف عالج الغضب ، جنملها يف اآليت 
شيطان ، أن الغضب يعاجل بالوضوء ؛ ألنه فيه ثورة ، والوضوء فيه تربيد ؛ وألن الغضب من ال: أوال 

 وتعبد هللا ، فهو يسكّن الغضب ، فمن غضب فيشرع له الوضوء -جل وعال-والوضوء فيه استكانة هللا 
.  

)١/١٤٠(  

  

أنه إذا غضب وكان قائما أن يقعد ، وهذا من عالج آثار الغضب ؛ ألنه : كذلك مما جاء يف السنة 
الكالم احلسن ، ملن قدر على  عالج الغضب أن يسعى يف كونه وإبداله ب-أيضا-يسكن نفسه ، ومن 

  .ذلك 
ومن املعلوم أن اإلنسان يبتلى ، وابتالؤه يكون مع درجاته وأجره وثوابه ، فإذا ابتلى مبا يغضبه فكظم 

: ( (((((((((((((((( (((((((((( (  عليه بقوله -جل وعال-وما حث اهللا ( ذلك ، وامتثل أمر النيب 
ذه ، كان حريا بكل فضل مما جاء يف األحاديث ، بأن يدعى وكظم غيظه ، وهو يقدر على إنفا) ١٢٧(

  .على رءوس اخلالئق إىل اجلنة ، وأشباه ذلك 
فهذا احلديث دل على هذا األدب العظيم ، فحرى بطالب العلم ، وبكل مستقيم على أمر اهللا أن يوطن 



احللم :  حتمل عليه نفسه على ترك الغضب ، وترك الغضب ال بد له من صفة حتمل عليه ، والصفة اليت
واألناة ، ومن اتصف باحللم واألناة كان حكيما؛ وهلذا الغضوب ال يصلح أن يكون معاجلا لألمور ، بل 

  .حيتاج إىل أن يهدأ حىت يكون حكيما 
 : ( -عليه الصالة والسالم-قوله : وكان للغضب بعض اآلثار السيئة يف قصص متنوعة ، وهلذا نقول 

كون بني أعيننا دائما يف عالقاتنا مع إخواننا ، ومع أهلينا ومع الصغار ، ومع ينبغي أن ي( ال تغضب 
 ، وهذا من -جل وعال-الكبار فكلما كان املرء أحلم وأحكم يف لفظه وفعله كلما كان أقرب إىل اهللا 

  .صفات خاصة عباد اهللا 
  احلديث السابع عشر

  إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا : ( قال ( أن رسول اهللا (  أوس وعن أيب يعلى شداد بن

رواه ( قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحد أحدكم شفرته ، ولريح ذبيحته 
  .مسلم 

)١/١٤١(  

  

هللا كتب إن ا: ( -عليه الصالة والسالم-هذا احلديث يف باب آخر ، وهو باب اإلحسان ، فقال فيه 
عند -كتب : فلفظ كتب يدلنا على أن اإلحسان واجب ؛ ألن لفظ ( اإلحسان على كل شيء 

ما تصرف من الكتابة ، قال :  من األلفاظ اليت يستفاد ا الوجوب ، وما تصرف منها ، يعين-األصوليني
( (((((((((( ( : ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( مثال-جل وعال-اهللا 
 : ( (((((( (((((((((( -جل وعال-أنه وصفها بأا كتاب فقال : فدل على وجوا أشياء منها ) ١٢٨(

 : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( -جل وعال-وقال ) ١٢٩((((((((((( ( (
 : ( -جل وعال-وقال ) ١٣١ : ( ((((((( (((( (((((((((( ( ( (-جل وعال-وقال ) ١٣٠(

يف آيات كثرية فيها لفظ الكتاب ) ١٣٢((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
.  

وما تصرف منه يدل على أنه واجب ، يعين يدل على أن املكتوب واجب ، ومنه " كتب"فلفظ 
( كتب اإلحسان على كل شيء  ( :وقوله هنا ( إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ( اإلحسان ، 

هنا فيها احتمال أن تكون كتابته اإلحسان على كل شيء كتابة قدرية ، يعين أنه كتبها " على"كلمة 
  . أهلم خملوقاته اإلحسان -جل وعال-قدرا بأن األشياء متشي على اإلحسان ، وأن اهللا 

)١/١٤٢(  



  

أن تكون ( كتب اإلحسان على كل شيء : ( ه وحيتمل أن تكون الكتابة هنا شرعية ، فيكون معىن قول
لكل شيء ، وهذا يتجه إذا كانت : كتب اإلحسان يف كل شيء ، يعين:، يعين " يف"هنا مبعىن " على"

أن :الكتابة شرعية يتجه اخلطاب للمكلفني ، فلهذا مثل مبثال يتعلق باملكلفني ، وهذا الثاين أظهر ، يعين 
يف كل شيء ، أو لكل : يعين( كتب اإلحسان على كل شيء ( معىن تكون الكتابة شرعية ، وأن يكون 

أي األعمال أحب إىل : (  حيث سئل -عليه الصالة والسالم-كقوله " يف"هنا مبعىن " على"شيء ، فـ
يف مواضع " يف"مبعىن " على"يف وقتها ، فيما هو معلوم يف جميء : يعين ( الصالة على وقتها : اهللا ؟ فقال 
  .يف مواضع " على" مبعىن "يف"، وجميء 
( الصالة على وقتها : أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ فقال (  حيث سئل -عليه الصالة والسالم-فقوله 
-" على"مبعىن " يف"يف مواضع ، وجميء " يف"مبعىن " على"يف وقتها ، فيما هو معلوم يف جميء : يعين
  . يف مواضع -أيضا

 املكلف بكل شيء ، ما هو اإلحسان ؟ مصدر أحسن الشيء إذا تقرر هذا فاإلحسان الذي كتب على
حيسنه إحسانا ، وإذا كان كذلك فاإلحسان خيتلف باختالف الشيء ، فإذا كان الشيء هذا عبادة صار 

اإلحسان الواجب بتكميل ما به يكون أجزاؤها ، وصحتها وحصول الثواب ا ، : اإلحسان فيها ، يعين
ات والشرائط ، فيخرج عن ذلك املستحبات ؛ ألا مما مل يكتب ، مع أنه تكميل األركان والواجب: يعين

  .يكون ا اإلحسان ، لكن اإلحسان املستحب 
يف كل شيء ، الشيء هنا أخذنا منه العبادات ، : يعين( كتب اإلحسان على كل شيء ( فالشيء هنا 

اوله من أمرك يف حياتك ، وهذا فيما تز: وعرفنا الكالم فيها ، هنا كتب اإلحسان يف كل شيء ، يعين
اإلحسان مطلوب منك دائما ، هو أن حتسن يف تعاملك مع نفسك ؛ بأن متتثل الواجبات ، وأن تنتهي 

عن احملرمات؛ ألن من مل حيسن هذا اإلحسان كان ظاملا لنفسه والظامل لنفسه من ارتكب بعض املنهيات ، 
  .أو فرط يف بعض الواجبات 

)١/١٤٣(  

  

 ( ( (((( (((( (((((((( -جل وعال- يف سورة النحل باإلحسان فقال -جل وعال-هللا هلذا أمر ا
  .هذا يشمل مجيع الشريعة) ١٣٣(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (

اإلحسان يف التعامل مع اخللق ، وهذا يكون بأداء احلقوق اليت هلم ، وعدم ظلمهم فيما هلم ، واخللق 
عليه الصالة -تنوعون ، أصناف شىت فكل أحد من اخللق له حق ، فأعلى اخللق مقاما مما له حق النيب م

 أن حتسن يف الشهادة له بالرسالة ، بأن -عليه الصالة والسالم- فاإلحسان املتعلق باملصطفى -والسالم



-وأن تقدم مراده ( صطفى  فيما أخرب ، وأن تعبد اهللا على ما جاء به امل-عليه الصالة والسالم-تصدقه 
 يف الدين على ما تشتهيه أنت من األهواء والبدع ، فهذا إحسان يف حق -عليه الصالة والسالم

  ( .املصطفى 
: ( ((((((((((((((((((( (((((((((( (  به يف قوله -جل وعال-إحسان يف حق الوالدين ، أمر اهللا 

)١٣٤)) )))))))))))) )))) )))))) )))))))) ) ) ( ) ) )))))))))) ))))))))))))))))))) ))))))) ))
فهذا إحسان يف حق الوالدين بإعطاء الوالدين احلقوق الواجبة اليت هلم ، إحسان يف حق املؤمنني ) ١٣٥(

بعامة ، إحسان يف حق العصاة ، إحسان يف حق العلماء ، إحسان يف حق والة األمر ، إحسان يف حق 
   .-أيضا-الكافر 

وع من أنواع اخللق يتعلق به نوع من أنواع اإلحسان ، جاءت الشريعة بتفصيله ، حىت وهكذا فكل ن
هذا ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( بقوله ( احليوان من اخللق تعلق اإلحسان به ، مبا مثل به املصطفى 

كل متثيل لنوع من أنواع اإلحسان ، تعلق بنوع من أنواع املخلوقات ، فذكرنا أن اإلحسان على 
يف كل املخلوقات اليت تعاشرها ، ومن هذه املخلوقات احليوانات ، فاحليوان كيف : املخلوقات يعين

  حتسن ؟

)١/١٤٤(  

  

فإذا قتلتم  ( -عليه الصالة والسالم-باحليوان متثيال وتنبيها لإلحسان يف غريه ، فقال ( مثَّلَ املصطفى 
أن تسعى يف : يعين( يحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، ول

هذا يشمل ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة : ( القتل بأحسن الطرائق ، ويف الذبح بأحسن الطرائق ، وقوله 
قتل من يستحق القتل من بين آدم ، أو من احليوانات ، والظاهر من السياق أن املقصود به احليوان ، 

مبا يكون ، : ن حتسن قتلته ، فيضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ، يعينوحىت اإلنسان مأمور بأ
  .على رقبته مبا يكون أسرع يف إزهاق روحه : يعين

وأال يقتل شيخ ، وأال يقتل امرأة ، وال طفل إىل ( ال متثلوا م ( أال ميثل م ( حىت الكفار أمر النيب 
  .آخر ما جاء يف السنة يف ذلك 

وليحد ( احبثوا عن أحسن طريق للذبح فاذحبوا ، : أحسنوا يعين( حبتم فأحسنوا الذحبة وإذا ذ: ( قال 
حبيث ال يتأمل املذبوح حني الذبح ، ليحد أحدكم شفرته ؛ حبيث يكون إمرارها : يعين( أحدكم شفرته 

وحه ، مسرعا يف إزهاق الروح ؛ حبيث ال يأيت حياول وحياول فيكون مع ذلك إتعاب احليوان يف إزهاق ر
وهذا يدل على استخدام اآلالت اجليدة يف إزهاق الروح يف احليوان ، فيخالف اإلحسان ما قد يفعله 
بعضهم من أنه ال حيسن الذبح ، ويذهب يتعلم كيف يذبح ، يذهب يتعلم فيأيت عشر دقائق أو مخس 



ت والدم يتناثر ، وحنو مجزت من يديه ، وقام: دقائق ، وهو يعاجل هذه الذبيحة ، ورمبا فرت منه أو يعين
  .ذلك مما قد جيرب بعضهم الذبح ، وهذا خمالف لألمر باإلحسان 

األمر باإلحسان ؛ إحسان القتلة ، وإحسان الذحبة أن يكون مسرعا يف إزهاق الروح يف احليوان بإحداد 
رنا به  حمسنة الستعمال الشفرة يف ذلك ، وهذا من اإلحسان الذي أم-أيضا-الشفرة ، وأن تكون يده 

.  

)١/١٤٥(  

  

حىت جاء من اإلحسان الذي أمرنا به أال تذبح يمة عند يمة ؛ حىت ال تتأذى برؤية دم أختها وهي 
تذبح ، فهذا أمر عام باإلحسان يف كل شيء ، إحسان يف العبادة ، إحسان يف التعامل مع نفسه ، ومع 

 اجلن ، حىت مع املالئكة ، إىل آخر ذلك ، اخللق ، ومع احليوان ، حىت مع النبات فيه إحسان ، حىت مع
  .حىت مع خملوقات اهللا يف كل شيء إحسان حبسبه 

: ( ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (  به -جل وعال-وهذا مقام عظيم أمر اهللا 
 ، -ل وعالج-فعلى طالب العلم أن حيسنوا يف أقواهلم ، ويف أعماهلم ، ويف تعاملهم مع رم ) ١٣٦(

ويف تعاملهم مع اخللق بأنواعه املكلفني وغري املكلفني ، اجلبال والنبات والشجر والدواب ، إىل آخر 
  .ذلك 
  . كتب اإلحسان على كل شيء -جل وعال-فاهللا 

  .وذا القدر الكفاية ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه احلمد هللا ، والصالة 

  .أما بعد ، فنكمل شرح األحاديث النووية األربعني ، وقد وقفنا على احلديث الثامن عشر 
  احلديث الثامن عشر
  اتق اهللا حيثما كنت

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اء واملرسلني نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبي

  .أمجعني 
رضي -وعن أيب ذر جندب بن جنادة ، وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل  : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
اتق اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس : ( قال (  أن رسول اهللا -اهللا عنهما

  حديث حسن ، ويف بعض النسخ حسن صحيح: رمذي ، وقال رواه الت( خبلق حسن 



اتق اهللا حيثما : ( قال (  عن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-هذا احلديث حديث أيب ذر ، ومعاذ بن جبل 
  ( .كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس خبلق حسن 

)١/١٤٦(  

  

يف أي : ، وحيثما هذه متعلقة باألزمنة واألمكنة ، يعينهذا أمر بالتقوى ( اتق اهللا حيثما كنت : ( قوله 
قد تتوجه إىل األمكنة ، وقد تتوجه إىل األزمنة ، " حيث"زمان كنت ، ويف أي مكان كنت؛ ألن كلمة 

اتق اهللا حيثما كنت ( قد تكون ظرف مكان ، وقد تكون ظرف زمان ، وهي هنا حمتملة لألمرين : يعين
  .ان أو يف أي زمان كنت اتق اهللا يف أي مك: يعين( 

 هنا على الوجوب؛ ألن التقوى أصل عظيم من أصول الدين ، وقد أمر -جل وعال-واألمر بتقوى اهللا 
 : ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( -جل وعال-بأن يتقي اهللا ، فقال (  نبيه -جل وعال-اهللا 
((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( : ( ((((وأمر املؤمنني بأن يتقوا اهللا حق تقاته ) ١٣٧(

: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( وأمرهم بتقوى اهللا بعامة ) ١٣٨(((((((((( ( (
) ) )))))))) )))))) ))))))))))١٣٩ ))))))))))) )))) ))))))))) )))))))))) ))))))))) ))))))))))) ) (

  .وأشباه ذلك ) ١٤٠(((( (((((( ( ( ((((((( ((( ((((
 جاءت يف القرآن يف مواضع كثرية ، وأتت التقوى يف مواضع أُخر بتقوى -جل وعال-وتقوى اهللا 
 : ( -جل وعال- ، وبأن يتقي النار ، وأن يتقي يوم القيامة كما قال -جل وعال-عذاب اهللا 

 : ( ((((((((((( -جل وعال-وقال ) ١٤١(((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( ( 
  .وهكذا يف آيات أُخر ) ١٤٢(((((((( ( (

)١/١٤٧(  

  

 مفعولُها لفظَ اجلاللة فهذان إذن نوعان ، فإذا توجهت التقوى ، وصار ))))))))) ))))))))))) ) :
 وبني عذاب اهللا أن جتعل بينك:  هنا -جل وعال-فمعىن تقوى اهللا ) ١٤٣(((((((((( ((((((((( (((( ( (

وسخطه وأليم عقابه يف الدنيا ويف اآلخرة وقاية تقيك منه ، وهذه الوقاية بالتوحيد ، ونبذ الشرك ، 
 راجعة إىل املعىن -كما ذكرت لك من معناها-وهذه هي التقوى اليت أُمر الناس مجيعا ا؛ ألن تقوى اهللا 

 منقلبة عن واو ، وهي من الوقاية ، وقاه يقيه وقاية فالتاء فيها" وقْوى"اللغوي ، وهي أن التقوى أصلها 
.  

من جعل بينه وبني ما يكره وقاية ، بينه وبني سخط اهللا وعذابه وأليم عقابه وقاية ، وهي يف : فاملتقي هو 



  -:يف األمر بتقوى اهللا على ثالث مراتب : القرآن أي
يف آيات ، ) ١٤٤(( ((((((((( (((((((( ( (( ((((((((((( ((((((تقوى أمر ا الناس مجيعا ، : األوىل 

وهذا معناه أن يسلموا أن حيققوا التوحيد ، ويتربءوا من الشرك ، فمن أتى بالتوحيد ، وسلم من الشرك 
  . أعظم أنواع التقوى -جل وعال-فقد اتقى اهللا 

 ((((((((((((( (  : ( ((((((( (((((((((( (((( ((((-جل وعال-وهلذا قال مجاعة من املفسرين يف قوله 
  .من املوحدين : يعين) ١٤٥(

 ( ((((((((((( ((((((((( -جل وعال-تقوى أمر ا املؤمنني فقال : واملرتبة الثانية ، أو النوع الثاين 
 بعد -كما هو معلوم-وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد حتصيله ) ١٤٦(((((((((( ((((((((( (((( ( (
 فيكون التقوى يف حقه أن يعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ، وأن يترك حتصيله التوحيد ، وترك الشرك
 ، وأن يترك احملرمات ، وميتثل الواجبات ، وأن يبتعد عما فيه -جل وعال-معصية اهللا على نور من اهللا 

  . ، والتعرض لعذابه -جل وعال-سخط اهللا 

)١/١٤٨(  

  

ن يدع ما ال بأس به حذرا مما به بأس ، حىت قال  على مراتب أعالها أ-أيضا-وهذه التقوى للمؤمنني 
ما سموا متقني إال لتركهم ما ال بأس به حذرا مما به بأس ، وهذا يف أعلى مراتب التقوى : بعض السلف 

  .؛ ألنه اتقى ما ال ينفعه يف اآلخرة ، وهذه مرتبة أهل الزهد والورع والصالح 
 -جل وعال- أُمر ا من هو آت ا ، وذلك قول اهللا تقوى : -يف القرآن-والنوع الثالث من التقوى 

ومن أُمر بشيء هو حمصله ، فإن معىن األمر أن يثبت ) ١٤٧: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( (
 : ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((( (((((( -جل وعال-عليه ، وعلى دواعيه ، فمعىن قول اهللا 

( (((( (((((( اثْبت على مقتضيات التقوى ، : : يعين) ١٤٨(((((((((((((((( ( ( ((((((((((((((( ((
 : ( ((((((((((( ((((((((( -جل وعال-وذلك قوله ) ١٤٩(((((((((((((( (((((((((((((((((( ( ( (

مرهم اآلية يف سورة النساء ، فناداهم باسم اإلميان ، مث أ) ١٥٠((((((((((( (((((((((( (((((( ( (
أن يثبتوا على كمال اإلميان ، أو أن يكملوا مقامات اإلميان حبسب احلال؛ ألن : باإلميان ، وهذا معناه 

  .اإلميان له درجات ) ١٥١( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (لفظ 
الثاين ، ألهل النوع : هذا خطاب موجه ألهل اإلميان ، يعين( اتق اهللا حيثما كنت : ( هنا ( فقول النيب 

 يف أي مكان ، أو زمان كان ، فهو أن يعمل بالطاعات ، -جل وعال-فاملقصود منه أن يأيت بتقوى اهللا 
أن تعمل بطاعة اهللا على نور : تقوى اهللا : "-رمحه اهللا-وأن جيتنب احملرمات ، كما قال طلق بن حبيب 

  ".ختشى عقاب اهللامن اهللا ترجو ثواب اهللا ، وأن تترك معصية اهللا على نور من اهللا 



قال . أمل متش على طريق فيه شوك ؟ فقال بلى : قال ابن مسعود وغريه يف رجل سأله عن التقوى فقال 
ونظمها ابن (  عن عمر -أيضا-، وهي مروية " فما صنعت ؟ قال مشرت واتقيت ، قال فتلك التقوى

  :املعتز الشاعر املعروف بقوله 
  خل الذنوب صغريها
  ىوكبريها ذاك التق

)١/١٤٩(  

  

  واصنع كماشٍ فوق أر
  ضِ الشوك حيذر ما يرى

  ال حتقرن صغرية
  إن اجلبال من احلصى

جل - أن ختاف من أثر معصية اهللا -جل وعال-وهذا بعامة خياطب به أهل اإلميان ، فإذن تقوى اهللا 
  . فيما تأيت ، وفيما تذر ، وهي يف كل مقام حبسبه -جل وعال- ، أن ختاف من اهللا -وعال

التقوى يف كل مقام حبسبه ، ففي وقت الصالة هنا ختاطب بالتقوى ، ويف وقت الزكاة ختاطب بالتقوى ، 
يف هذا املقام ، ويف وقت اإلتيان بسنة ختاطب بالتقوى ، ويف وقت املخاطبة بواجب ختاطب بالتقوى ، 

 ذلك من األنواع ، أو ويف وقت أن يعرض عليك محرم من النساء أو املال ، أو اخلمور ، أو ما أشبه
حمرمات اللسان ، أو أفعال القلوب من العجب والكرب ، أو االزدراء وسوء الظن ، إىل آخره ، يف كل 

  .مقام يأتيك هناك تقوى ختصه 
؛ ( اتق اهللا حيثما كنت  : ( -عليه الصالة والسالم-فإذن تتعلق التقوى باألزمنة وباألمكنة ؛ وهلذا قال 

  . يتوجه للعبد-جل وعال-ون فيه أو زمان تكون فيه إال ومث أمر أو ي من اهللا ألنه ما من مكان تك
( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( والوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا ، 

ا  كثريا م-رضوان اهللا عليهم-وكان الصحابة ) ١٥٢(((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ( ( (
  .يوصي بعضهم بعضا بتقوى اهللا ، فهم يعلمون معىن هذه الوصية العظيمة 

  ( .وأتبع السيئة احلسنة متحها  : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
بعد -اجعل احلسنة وراء السيئة : أتبع الفاعل أنت ، والسيئة هي املتبوعة ، واحلسنة هي التابعة ، يعين

 : ( -جل وعال-سنة ؛ فإن احلسنات يذهنب السيئات ، كما قال ، إذا عملت سيئة فأتبعها حب-السيئة
 )))))))))) ))))))))))))) )))) ) )))))))) ))))) ))))))))) )))))))))) )))))))) ))))))))))) ))))))))

) ) ))))))))))))) )))))))) ))))))) ) )))))))))))))١٥٣. (  



)١/١٥٠(  

  

أن رجال من الصحابة نال من امرأة قُبلة فأيت (  وغريه -رمحه اهللا-ويف الصحيح ، صحيح البخاري 
 : ( -جل وعال-وأخربه باخلرب مستعظما ملا فعل ، فيسأله عن كفارة ذلك ، فرتل قول اهللا ( النيب 

 )))))))))) ))))))))))))) )))) ) )))))))) ))))) ))))))))) )))))))))) )))))))) ))))))))))) ))))))))
 هل -عليه الصالة والسالم-فقال له ) ١٥٤ ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((

  ( .فهي كفارة ما أتيت : قال . نعم : صليت معنا يف هذا املسجد؟ قال 
وهذا يدل على أن املؤمن جيب عليه أن يستغفر من السيئات ، وأن يسعى يف زواهلا ، وذلك بأن يأيت 

  . به أنواع السيئات -جل وعال-ات ميحو اهللا باحلسنات ، فاإلتيان باحلسن
وكل سيئة هلا ما يقابلها ، فليس كل سيئة متحوها أي حسنة فإذا عظمت السيئة وكربت فال ميحوها إال 

  .احلسنات العظام؛ ألن كل سيئة هلا ما يقابلها من احلسنات 
 بغري اهللا فإن كفارة ذلك والكعبة أو أقسم: وهلذا جاء أن الرجل إذا غلط أو جرى على لسانه كلمة 

رك ، وكفارة الشرك أن يأيت بالتوحيد من احللف باآلباء وأشباه ذلك أن يقول ال إله إال اهللا؛ ألن ذاك ش
  .، وكلمة ال إله إال اهللا هي من احلسنات العظام ، كلمة التوحيد من احلسنات العظام 

 ا السيئات ، وهذا يدل على أن السيئة متحى ، وال -جل وعال-إذن فالسيئات هلا حسنات ميحو اهللا 
أنه إذا أتى بسيئة أتبعها حبسنة بقصد أن : ها يعينأن هذا فيمن أتبع: تدخل يف املوازنة ، وظاهر احلديث 

فإذا فعل سيئة سعى يف ( وأتبع السيئة احلسنة متحها (  منه السيئات ؛ ألنه قال -جل وعال-ميحو اهللا 
  .حسنة لكي متحى عنه تلك السيئة 

)١/١٥١(  

  

(((( ((((((((( ((((( : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((واحلديث الذي ذكرنا ، وعموم اآلية 
يدل على عدم القصد ، فاحلديث ) ١٥٥(((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( (

أن يتبعها قاصدا ، واآلية واحلديث ؛ آية هود وحديث ابن مسعود الذي : هذا دل على القصد ، يعين
ألعمال؟ أم أنه حيتاج إىل أن يتبع السيئة يف البخاري تدل على عدم اعتبار القصد ، فهل هذا يف كل ا

   عنه بقصد اإلتباع ؟-جل وعال-احلسنة حىت ميحوها اهللا 
 به السيئات أن يأيت باحلسنة بقصد التكفري ، فهذا -جل وعال-هذا ظاهر يف أثره ، فأعظم ما ميحو اهللا 

يها التوبة والندم على تلك  به اخلطيئة ؛ ألنه مجع بني الفعل والنية ، والنية ف-جل وعال-ميحو اهللا 
  . عنه -جل وعال- يف أن ميحوها اهللا -جل وعال-السيئة ، والرغبة إىل اهللا 



  -:إذن فهي مرتبتان 
 أن يقصد إذهاب السيئة باحلسنة اليت يعملها ، وهذا معه أن -وهي العليا-أن يقصد : املرتبة األوىل 

 باحلسنات حىت يرضى -جل وعال-رب إىل اهللا القلب يتربأ من هذا الذنب ، ويرغب يف ذهابه ، ويتق
جل - عنه ففي القلب أنواع من العبوديات ساقته إىل أن يعمل باحلسنة ؛ ليمحو اهللا -جل وعال-اهللا 
  . عنه بفعله احلسنة ما فعله من السيئات -وعال

مبا يقابلها من أن يعمل باخلري مطلقا ، واحلسنات يذهنب السيئات بعامة ، كل حسنة : واملرتبة الثانية 
  . ذو الفضل العظيم -جل وعال-السيئة ، فاهللا 

السيئة يف الشرع ، واحلسنة يف : املقصود ا احلسنة يف الشرع ، والسيئة هي : إذا تقرر ذلك فاحلسنة 
  .ما ورد الدليل بأنه يعاقب عليه : ما يثاب عليه ، والسيئة يف الشرع : الشرع 

  .لصغائر والكبائر ، واحلسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات إذن فالسيئات هي احملرمات من ا

)١/١٥٢(  

  

والناس هنا يراد م املؤمنون يف ( وخالق الناس خبلق حسن : (  بعد ذلك -عليه الصالة والسالم-قال 
ق  غري املؤمنني يف معاملتهم بالعدل ، واخلُل-أيضا-مجاع اخلُلق احلسن بأن حيسن إليهم ، ويراد م 

ما جيب على املرء من أنواع التعامل بالعدل ألهل العدل ، واإلحسان ملن له حق : احلسن يشمل 
  ( .خالق الناس خبلق حسن : (  هنا -عليه الصالة والسالم-اإلحسان ، قال 

أن تبذل اخلري للناس ، وأن : بذل الندى وكف األذى ، يعين: واخللق احلسن فسر بتفسريات منها أنه 
  .عنهم تكف أذاك 

أن حيسن للناس بأنواع اإلحسان ، ولو أساءوا إليه ، كما جاء األمر : إن اخللق احلسن : وقال آخرون 
  .مبخالقة الناس باخللق احلسن ، واحلث على ذلك ، وبيان فضيلته يف أحاديث كثرية 

لقيامة أحاسنكم إن أدناكم مين جملسا يوم ا : ( -عليه الصالة والسالم-ومما جاء يف بيان فضيلته قوله 
  ( .أخالقا ، املوطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون 

( إن الرجل ليبلغ حبسن خلقه درجة الصائم القائم : (  أنه قال -أيضا عليه الصالة والسالم-وثبت عنه 
جل -املتنفل بالصيام ، واملتنفل بالقيام فحسن اخللق الذي يبذله دائما طاعة من طاعات اهللا : : يعين
 ، فإذا كان دائم إحسان األخالق على النحو الذي وصفت ، فإنه يكون يف عبادة دائمة ، إذا -وعال

   .-جل وعال-فعل ذلك طاعة هللا 
 ال طبعا يف املرء ، -جل وعال-طاعة هللا : يعين" محال"، وتارة يكون " طبعا"وحسن اخللق تارة يكون 

لنفس بذلك فهو أعظم أجرا ممن يفعله على وفق وما كان من حسن اخللق على امتثال الطاعة ، وإلزام ا



: األمر إذا أمر به يف الشرع ، يعين: ال يتكلف فيه؛ ألن القاعدة املقررة عند العلماء أن : الطبيعة ، يعين
أن املسألة إذا أمر ا يف الشرع ، فإذا امتثلها اثنان فإن من كان أكلف يف امتثال ما أمر به كان أعظم 

  . بالواجبات أجرا يف اإلتيان

)١/١٥٣(  

  

وهذا ( إن أجرك على قدر نصبِك (  قال لعائشة -عليه الصالة والسالم-كما ثبت يف الصحيحني أنه 
  -:مشروط بشرطني : حممول على شيئني ، يعين

  .أن يكون من الواجبات : األول 
  .تثال األمر أن يكون مما توجه األمر للعبد به فيكون أجره على قدر مشقته يف ام: والثاين 

  .أما النوافل فال حلديث الذي يقرأ القرآن فيه تفاصيل القاعدة املعروفة عند أهل العلم
  احلديث التاسع عشر

  يا غالم إين أعلمك كلمات
يا غالم : يوما فقال ( كنت خلف النيب (  قال -رضي اهللا عنهما-وعن أيب العباس عبد اهللا بن عباس 

حيفظك ، احفظ اهللا جتده جتاهك ، إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت احفظ اهللا : إين أعلمك كلمات 
فاستعن باهللا ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ، 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك ، رفعت األقالم ، وجفت 

احفظ اهللا جتده (  رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، ويف رواية غري الترمذي (الصحف 
أمامك ، تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة ، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ، وما أصابك 

  (مل يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصرب ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا 
 خص ا ابن عمه عبد اهللا بن -عليه الصالة والسالم- حديث عظيم جدا من وصايا املصطفى هذا

أوصى عبد اهللا بن (  وهذه الوصية مجعت خريي الدنيا واآلخرة ؛ فالنيب -رضي اهللا عنهما-عباس 
إىل وهذا اللفظ فيه تودد املعلم واألب والكبري ( يا غالم إين أعلمك كلمات ( عباس ، وأمره بقوله 

:  لفظ التعليم -عليه الصالة والسالم-الصغار ، وإىل من يريد أن يوجه باأللفاظ احلسنة ، فهو استعمل 
إين آمرك بكذا وكذا، وإمنا  : -عليه الصالة والسالم-وهي أوامر ، فلم يقل له ( إين أعلمك كلمات ( 

  .ذكر لفظ التعليم ؛ ألنه من املعلوم أن العاقل حيب أن يستفيد علما 

)١/١٥٤(  

  



اجلمل؛ ألن : مجع كلمة واملقصود ا هنا : والكلمات ( يا غالم إين أعلمك كلمات : ( قال له ( النيب 
اسم أو فعل أو حرف ، أما يف : الكلمة يف الكتاب والسنة غري الكلمة عند النحاة ، الكلمة عند النحاة 

 ( (((( ( ((((((( (((((((( ((((  :-جل وعال-هي اجلملة ، كما قال : الكتاب والسنة فالكلمة 
  ) .١٥٧: ( ((((( ((((((((((( ( (يريد ا ما جاء يف اآلية قبلها ) ١٥٦((((((((((( ( ( (

  :أصدق كلمة قاهلا شاعر قول لبيد : (  قال -عليه الصالة والسالم- يف مسلم أنه -أيضا-وثبت 
عليه -اجلمل ، فقوله : ذن الكلمة يعىن ا فإ( أصدق كلمة : ( قال ( أال كل شيء ما خال اهللا باطلُ 

  .إين أعلمك مجال ووصايا ، فأرعها مسعك : يعين( إين أعلمك كلمات  : ( -الصالة والسالم
  ( .احفظ اهللا حيفظك ، احفظ اهللا جتده جتاهك : (  بعدها -عليه الصالة والسالم-قال 

جل -بأن حيفظ اهللا ، ورتب عليه أن اهللا فهنا أمره ( احفظ اهللا حيفظك : ( هذه هي الوصية األوىل 
   .-جل وعال-أن حيفظه يف حقوقه :  املراد منه -جل وعال- حيفظه ، وحفظ العبد ربه -وعال

  : نوعان -جل جالله-وحقوق اهللا 
أن يأيت باحلقوق ( احفظ اهللا ( أن ميتثل : حقوق واجبة ، وحقوق مستحبة ، فحفظ العبد ربه يعين

احلقوق الواجبة واملستحبة ، فمن : املستحبة ، ونعرب باحلقوق جتوزا باملقابلة ، يعينالواجبة ، واحلقوق 
 ؛ ألنه يكون من السابقني باخلريات ، واملقتصد -جل وعال-أتى بالواجبات واملستحبات فقد حفظ اهللا 

  . إذ امتثل األمر الواجب ، وانتهى عن املُحرم -جل وعال- قد حفظ اهللا -أيضا-
 بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال األمر ، -سبحانه وتعاىل- أن حيفظ اهللا -جل وعال-جات حفظ اهللا فأدىن در

  .واجتناب النهي ، والدرجة اليت بعدها املستحبات ، هذه يتنوع فيها الناس ، وتتفاوت درجام 
  ( .احفظ اهللا حيفظك : ( قال 

  - :-أيضا- للعبد على درجتني -جل وعال-وحفظ اهللا 

)١/١٥٥(  

  

فهو أن حيفظه يف دنياه ، أن حيفظ له مصاحله يف بدنه بأن يصحه ، ويف رزقه بأن يعطيه : أما األوىل 
حاجته ، أو أن يوسع عليه يف رزقه ، ويف أهله بأن حيفظ له أهله وولده ، وأنواع احلفظ ملصاحل العبد يف 

 بأداء -جل وعال- له إذا حفظ اهللا الدنيا ، فكل ما للعبد فيه مصلحة يف الدنيا فإنه موعود بأن حتفظ
  . واالجتناب عن احملرمات -جل جالله-حقوق اهللا 

 للعبد ، وهي أعظم الدرجتني وأرفعهما وأبلغهما عند أهل -جل وعال-والدرجة الثانية من حفظ اهللا 
 دينه  العبد يف دينه ، بأن يسلم له-جل وعال-أن حيفظ اهللا : اإلميان ، ويف قلوب أهل العرفان ، هي 

بإخالء القلب من تأثري الشبهات فيه ، وإخالء اجلوارح من تأثري الشهوات فيها ، وأن يكون القلب 



- ، وأن يكون أُنسه باهللا ، ورغبه يف اهللا ، وإنابته إليه ، وخلوته احملبوبة باهللا -جل وعال-معلقا بالرب 
  .-جل جالله

عليه - قال -أيضا-ري يف الصحيح وغريه املعروف، الذي رواه البخا" الويل"كما جاء يف حديث 
وال يزال عبدي يتقرب إيل : (  يف مجل ابتدأ ا احلديث ، مث قال -تعاىل-قال اهللا  : -الصالة والسالم

بالنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش 
 سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه ، وما ترددت يف شيء أنا ا ، ورجله اليت ميشي ا ، ولئن

  ( .فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن ، يكره املوت وأكره مساءته ، وال بد له من ذلك 
 يدعو -عليه الصالة والسالم- العبد يف الدين هذا أعظم املطالب ، وهلذا كان -جل وعال-فحفظ اهللا 

يا مقلب القلوب ثبت (  من تقليب القلب ، -جل وعال-ظَ من الفنت وأن حيفظه اهللا اهللا كثريا أن يحفَ
  .وحنو ذلك ( يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك ( ( قليب على طاعتك 

)١/١٥٦(  

  

فالعبد أعظم املطالب اليت حيرص عليها أن يسلم له دينه ، ( ال ومقلب القلوب ( وكان كثريا ما يقسم 
 قد يبتلي العبد خبلل يف دينه ، وشبهات تطرأ عليه لتفريطه يف بعض ما جيب أن يحفظ -وعالجل -واهللا 
 -جل وعال- فيه ؛ فلهذا العبد إذا حصل له إخالل يف الدين ، فإنه قد أخل حبفظ اهللا -جل وعال-اُهللا 

 بأن تأتيه الشبهة وال ، وقد يعاقب بأن يجعل غافال ، وقد يعاقب حبرمانه البصرية يف العلم ، وقد يعاقب
  .حيسن كيف يتعامل معها ، وال كيف يردها 

 : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( -جل وعال-وقد يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه ، كما قال 
 -جل وعال-وكما قال ) ١٥٩: ( ((((((( (((( (((((((((((( ( ( (وكما قال ) ١٥٨((((((((((( ( ( (

 ))))))) ) )))))))))))) )))))) ))))))))) ))) ))))))))))))) )))))) ))))))))))) ))) )))))))))
 ( (((( (((( (((( -جل وعال-وكما قال ) ١٦٠(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( (

ية يف اآل) ١٦١(((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ( (
  .األعراف 

وهكذا يف آيات أخر دلت على أن العبد قد خيذل ، وخذالنه يف أمر الدين هو أعظم اخلذالن ، وهلذا 
 يف أمره سبحانه ، وإن فاته االمتثال -جل وعال-ينبغي للعبد أن حيرص متام احلرص على أن حيفظ اهللا 

 والسرعة باتباع السيئة باحلسنة لعلها أن فال يفته االستغفار ، واإلنابة واعتقاد احلق ، وعدم التردد
  .تمحى 

)١/١٥٧(  



  

 للعبد بأن يكون احلفظ يف الدين أعظم من أن حيفظ يف أمر دنياه ، وهلذا -جل وعال-هلذا فإن حفظ اهللا 
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((  يف سورة املائدة -جل وعال-يف قول اهللا 
))))))) )))))))))) )))))) ))))) ))))))))) ) )))))))))))) ))) )))))))))) )))))))))))) ) ))))))))) ))))

 )))))))) )))))))) ) ))))))))) ))))))) )))) ))))))))) )))))))))) )))))) )))))))) ))))))) )))) ) )))))
))) )))))) )))) ))))))))))))))) )))))) )))) )))) ) )))))))))) ))))))))) ))))) ))))))))) ))))))

 )))))))))) ))))))))))))) ))))) )))))))))) )))))) ))))) ))))))))) )))))))))))) )))))))))
 ))))) )))) ))))))))))))) )))))))) ) ))))))))))))) )))))) )))))) )))))))))))))))) )))))))))))))

 : ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((( -جل وعال-قال ) ١٦٢(((((((( ((((((((((( ( (
 ) )))))))))) )))))))) )))))))) ) ))))))))) ))))))) )))) ))))))))) )))))))))) )))))) )))))))) )))))))

 ))))))))) ))))))))) ))))) ))))))))) ))))))))) )))))) )))) ))))))))))))))) )))))) )))) ))))
)))))))))) ))))))))))))) )))))))))) ))))))))))))) ))))) )))))))))) )))))) ))))) ))))))))) ))

((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ِ  : (قوله ) ١٦٣(((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (
ا علموه تركوه عن تركوا نصيبا مما أُمروا به ، تركوه عن عمد وعن علم ، فلم: يعين) ١٦٤((((( ( ( (

( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( بصرية فعوقبوا بالفرقة ، 
) ) ) )))))))))))))١٦٥. (  

)١/١٥٨(  

  

 ا العباد ، ويعاقب ا املؤمنني ؛ حيث يعاقبهم -جل وعال-وهذا من أنواع العقوبات اليت يبتلي اهللا 
 عليهم من مقتضى العلم ، وهذا نوع من أنواع ترك -جل وعال-م تركوا ما أوجب اهللا بالفرقة ؛ أل
 بتوفيقه له ، ومعيته له ، -سبحانه وتعاىل- للعبد ، فالعبد حباجة أن حيفظه اهللا -جل وعال-حفظ اهللا 

  .وتسديده إياه 
 -سبحانه وتعاىل-ية اهللا  راجع إىل مع-أيضا- للعبد يف الدين ، أو يف الدنيا -جل وعال-حفظ اهللا 
  .التوفيق واإلهلام والتسديد والنصر واإلعانة : املعية اخلاصة اليت مقتضاها : واملراد ا 

احفظ اهللا على حنو ما وصفنا جتده دائما على ما طلبت ، جتده : : يعين( احفظ اهللا جتده جتاهك : ( قال 
ولئن سألين ألعطينه ، ولئن " ( الويل"حديث دائما قريبا منك ، يعطيك ما سألت ، كما ذكرت لك يف 

  ( .استعاذين ألعيذنه 
هذا ( إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا (  بعد ذلك ، -عليه الصالة والسالم-قال 



-وفيه إفراد اهللا ) ١٦٦ ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (-جل وعال-مأخوذ من قول اهللا 
  -:باالستعانة وبالسؤال ، وهذه على مرتبتني -جل وعال
 وحده دون ما سواه فيما ال يقدر عليه إال -جل جالله-واجبة ، وهي التوحيد بأن يستعني باهللا : األوىل 
جل - باالستعانة ، وكذلك أن يسأل اهللا -جل وعال- ، فهذا واجب أن يفرد اهللا -جل وعال-اهللا 
 ، هذا هو املعروف عندكم يف التوحيد فيما يكون -جل وعال- اهللا  وحده فيما ال يقدر عليه إال-وعال

جل - شرك ، وكذلك يف االستعانة اليت يكون صرفها لغري اهللا -جل وعال-من الدعاء صرفه لغري اهللا 
  . شركا -وعال

ئا ، املستحبة ، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بالعمل ، فإنه ال يسأل أحدا من الناس شي: املرتبة الثانية 
فكان أحدهم : ( قد أخذ العهد على عدد من الصحابة أال يسألوا الناس شيئا ، قال الراوي ( والنيب 

  .وهذا من املراتب اليت يتفاوت فيها الناس ( يسقط سوطه فال يسأل أحدا أن يناوله إياه 

)١/١٥٩(  

  

لق يف ذلك ، إذا فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فاألفضل واملستحب أال تسأل أحدا من اخل
بال كلفة ، وال مشقة ، ومن كانت عادته دائما أن يطلب األشياء فهذا مكروه، وينبغي : أمكنك يعين

للعبد أن يوطن نفسه ، وأن يعمل بنفسه ما حيتاجه كثريا، وإذا سأل يف أثناء ذلك ، فإنه ال يقدح حىت يف 
ر من يأتيه بالشيء ، ورمبا طلب من يفعل له  رمبا أم-عليه الصالة والسالم-الدرجة املستحبة ؛ ألنه 

  .الشيء ، وهذا على بعض األحوال 
إذا سألت فاسأل اهللا ، ( ظاهر يف الوجوب ( إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا : ( قال 

ى على القيد الذي ذكرنا لكم ؛ من أن هذا يتناول املرتبة األوىل عل( وإذا استعنت فاستعن باهللا 
  .الوجوب ، واملرتبة الثانية على االستحباب

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل : (  بعد ذلك -عليه الصالة والسالم-قال 
ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه 

  ( .اهللا عليك ، رفعت األقالم ، وجفت الصحف 
 املاضي شيئا ، وأما من عظم -جل وعال-هذا فيه بيان القدر الثابت ، وأن العباد لن يغريوا من قدر اهللا 

- لنبيه -جل وعال- ، فإنه لن يضره اخللق ، ولو اجتمعوا عليه ، كما قال -جل وعال-توكله باهللا 
   .)١٦٧: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ( (-عليه الصالة والسالم

 ، -جل وعال-وجاء يف عدد من األحاديث بيان هذا الفضل ، يف أن العبد إذا أحسن توكله على اهللا 
جل -وطاعته هللا ، فإن اهللا جيعل له خمرجا ، ولو كاده من يف السماوات ، ومن يف األرض جلعل اهللا 



  . له من بينهن خمرجا -وعال
واعلم أن األمة لو اجتمعت على : (  حيث قال  ظاهر من هذه الوصية ؛-جل وعال-والتوكل على اهللا 

إىل آخر اجلملتني ، وهذا فيه ... ( واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك : ( مث قال ( أن ينفعوك 
   .-جل وعال-إعظام التوكل على اهللا 

)١/١٦٠(  

  

مقام األنبياء  من أعظم املقامات ؛ مقامات اإلميان ، بل هو -سبحانه وتعاىل-والتوكل على اهللا 
   .-جل وعال-واملرسلني يف حتقيق عبوديتهم العظيمة للرب 

 يف -جل وعال-أن يفعل السبب الذي أُمر به ، مث يفوض أمره إىل اهللا : والتوكل على اهللا معناه 
جل -االنتفاع باألسباب ، وإذا كان ما لديه من األمر ال ميلك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إىل اهللا 

: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( (((( ((((  كما قال سبحانه يف ذكر مؤمن آل فرعون -الوع
أن :  عمل القلب خاصة ، يعين-جل وعال-وهذا التفويض إىل اهللا ) ١٦٨((((((( ((((((((((((( ( (

ذي خيشاه ،  يف حتصيل مراده ، أو دفع الشر ال-جل وعال-يلتجئ بقلبه ، وأن يعتمد بقلبه على اهللا 
والعباد إذا تعامل معهم فإمنا يتعامل معهم على أم أسباب ، والسبب قد ينفع ، وقد ال ينفع ، فإذا تعلق 

  .القلب باخللق أويت من هذه اجلهة ، ومل يكن كامال يف توكله 
 ، -جل وعال-أن يتوكل على اهللا ، وأن يعلق قلبه باهللا : فتعلق القلب باخللق مذموم ، والذي ينبغي 

وأال يتعلق باخللق ، حىت ولو كانوا أسبابا ، فينظر إليهم على أم أسباب ، والنافع والذي جيعل السبب 
   .-جل وعال-سببا ، وينفع به هو اهللا 

- ، ويعلم أنه لن يكون له إال ما قدره اهللا -جل وعال-إذا قام هذا يف القلب فإن العبد يكون مع ربه 
  . عليه -جل وعال-ليه إال ما كتبه اهللا  له ، ولن ميضي ع-جل وعال

أن األمر مضى وانتهى ، وهذا : يعين( رفعت األقالم ، وجفت الصحف  ( -عليه الصالة والسالم-قال 
ال يدل ، كما ذكرته لكم فيما سبق ، ال يدل على أن األمر على اإلجبار ، بل إن القدر ماض ، والعبد 

 التوكل عليه ، وحسن الظن به ، وتفويض األمر إليه ، وهو  ؛ ألجل-جل وعال-ميضي فيما قدره اهللا 
  .إخالء القلب من رؤية اخللق 

احفظ اهللا جتده أمامك ، تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة ، : ( ويف رواية غري الترمذي : قال 
  ( .واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ، وما أصابك مل يكن ليخطئك 

)١/١٦١(  

  



جل -علمه مبا يستحقه : تعرف العبد إىل ربه هو ( تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة  ( :قوله 
جل - عليك ، ما يستحقه -جل وعال-تعلم ما يستحقه : : يعين( تعرف إىل اهللا يف الرخاء (  ، -وعال
 من طاعته يف -وعالجل - منك ؛ توحيده يف ربوبيته ، وإهليته ، ويف أمسائه وصفاته ، ما يستحقه -وعال

 من إقبال القلب عليه ، -جل وعال-أوامره ، وطاعته فيما ى عنه باجتناب املنهيات ، وما يستحقه 
-من غريه : وإنابة القلب إليه ، والتوكل عليه ، والرغب فيما عنده ، وإخالء القلب من األغيار ، يعين

  . ، واتباع ما حيب ويرضى من أعمال القلوب -جل وعال
إذا كنت يف رخاء من أمرك ، حبيث قد يأيت لبعض النفوس أا غري : : يعين( عرف إىل اهللا يف الرخاء ت( 

 ، -جل وعال-واطلب ما عنده ، وتعلم ما يستحقه ( تعرف إىل اهللا يف الرخاء ( حمتاجة ألحد ، هنا 
ماده ، العلم مبا واتبع ذلك باالمتثال ، فإن هذا من أفضل األعمال الصاحلة ، بل هو لب الدين وع

جل - ، مث العمل بذلك ، إذا حصل منك التعرف إىل اهللا ، والتعرف على اهللا -جل وعال-يستحقه 
هذه جاءت على جهة " يعرفك: "وكلمة ( يعرفك يف الشدة : (  عرفك اهللا يف الشدة ، قال -وعال

اب اإلخبار أوسع من باب الفعل ، ومعلوم يف باب الصفات أن باب األفعال أوسع من باب األمساء ، وب
  .الصفات 

)١/١٦٢(  

  

 بأنه ذو -جل وعال- املعرفة ، فإنه ال يوصف اهللا -جل وعال-فهذا إذن ال يقتضي أن يكون من صفاته 
تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف : ( هنا ( معرفة ، بل يقيد هذا على جهة املقابلة ، كما قال النيب 

على الفعلية ، ويف مقابلة لفظ يعرف آخر ، كما يف نظائره " يعرف "فيجوز أن تستعمل لفظ( الشدة 
 : ( -جل وعال-وكما يف قول اهللا ( إن اهللا ال ميل حىت متلوا  : ( -عليه الصالة والسالم-كقوله 

: ( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ويف قوله ) ١٦٩((((((((((((( (((((((((( (((( ( ( (
وأشباه ذلك من األلفاظ اليت جاءت ) ١٧١) ( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (١٧٠( (

  .بصيغة الفعل ، وجميئها بلفظ الفعل ال يدل على إطالقها صفة ؛ ألا جاءت على لفظ املقابلة 
عرفة غري على جهة األفعال باملقابلة هذا يدل على الكمال ، ومعلوم أن امل: وجميء بعض الصفات ، يعين

العلم ، العلم كمال ، وأما املعرفة فإا قد تشوا شائبة النقص؛ ألن لفظ املعرفة ، وصفة املعرفة هذه قد 
 جاهال به -رمبا-تعرف إليه بصفاته ، وهذا يقتضي أنه كان : : عرف الشيء يعين: يسبقها جهل ، يعين

  .غري عامل به 
ها سبق عدم علم ، أو سبق جهل ، وأشباه ذلك ، وهلذا كان أما العلم فهو صفة ال تقتضي ، وال يلزم من

  . العارف ، وأشباه ذلك-جل وعال-، ومل يكن من أمسائه " العليم: "من أمساء اهللا احلسىن 



: ( ((((((((((( (((((((( -جل وعال-إذا تقرر هذا فلفظ املعرفة جاء يف القرآن على جهة الذم قال 
 : ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( -جل وعال-وقال ) ١٧٢(((( (((( ((((((((((((( ( (

 )) )))))) ))))))))))) )))))))))) ))))))))) ) )))))))))))))) ))))))))))) ))))) ))))))))))))))
  . يف البقرة يف هذا -أيضا- يف األنعام ، واآلية األخرى -أيضا-واآلية األخرى ) ١٧٣((((((((((( ( (

فة جاء على جهة الذم يف غالب ما جاء يف الكتاب والسنة ، وقد يكون يأيت على معىن العلم ، فلفظ املعر
  .كما يف هذا احلديث 

)١/١٦٣(  

  

من جهة الصفات هذا حبثه ما معناه معرفة اهللا ( تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة : ( فإذن قوله 
أن : :  للعبد يف الشدة يعين-جل وعال-ملعية ، ومعرفة اهللا هذه معناها ا: للعبد يف الشدة ، قال العلماء 

  .وأشباه ذلك : يكون معه مبعية النصر والتأييد والتوفيق 
وهذا يف القدر ومن قرأ ( واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ، وما أصابك مل يكن ليخطئك : ( قال 

هذا فيه ( كرب ، وأن مع العسر يسرا واعلم أن النصر مع الصرب ، وأن الفرج مع ال: ( حبثه ، قال 
 : ( -جل وعال-األمر بالصرب ، وأن مع الكرب يأيت الفرج ، وأن مع العسر يأيت اليسر ، كما قال 

) ) ))))))) )))))))))) )))) )))) ))) ))))))) )))))))))) )))) ))))))١٧٤. (  
  : قد قال الشاعر-جل وعال- وهذا من فضل اهللا( لن يغلب عسر يسرين : ( أنه قال ( وثبت عنه 

  اشتدي أزمة تنفرجي
  قد آذن ليلك بالبلج

، وهذا يدل على أن العبد إذا اشتد عليه األمر ، وأحسن الصرب ، " املنفرجة"يف القصيدة املسماة بـ
 فإنه يؤذن له بأن ينفرج كربه ، وأن ييسر له عسره ، والصرب أمر به -جل وعال-وأحسن الظن باهللا 

والنصر مطلوب ، فصار الصرب مطلوبا ، والصرب مرتبة ( واعلم أن النصر مع الصرب  : ( هنا يف قوله
ما أخطأك مل يكن ليصيبك ، وما أصابك مل يكن : ( واجبة ، وإذا حصل كرب ومصيبة ، كما قال 

الصرب أمر اهللا به ، وهو واجب على كل أحد ، : إذا حصلت مصيبة فإن الصرب واجب يعين( ليخطئك 
أن حيبس اللسان عن الشكوى ، وحيبس القلب عن التسخط ، وحيبس اجلوارح : الصرب الواجب ومعىن 

  .عن التصرف مبا ال جيوز من شق أو نياحة أو لطم ، وأشباه ذلك من األفعال يف غري مصيبة املوت 
: -اىلرمحه اهللا تع-فإذن الصرب فيه حبس اللسان عن التشكي ، كما هو تعريف الصرب، قيل لإلمام أمحد 

مع ( هذا خالف الصرب الذي أمر به النيب : هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه ، قال أمحد 
  .السلطان ، ال يدعى عليه 



)١/١٦٤(  

  

وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي رمبا أتى من السلطان إذا تشكى املؤمن منه فإنه خيالف 
وذكر له ما يلقى من املشركني من ( د الصحابة إىل النيب حبس اللسان عن التشكي ، وهلذا ملا جاء أح

إنه كان من كان قبلكم : (  ألجل أم مل يصربوا ، وقال -عليه الصالة والسالم-الشدة غضب النيب 
يؤتى بالرجل فينشر باملنشار نصفني ما بني جلده وعظمه ال يرده ذلك عن دينه ، فواهللا ليتمن اهللا هذا 

  . ، فدل هذا على أن الصرب واجب يف مجيع احلاالت احلديث... ( األمر 
والصرب حبس للسان عن التشكي ، وحبس للقلب عن التسخط ، وحبس للجوارح عن التصرف يف 

(  ؛ وهلذا أمر اهللا نبيه أن يصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل ، -جل وعال-غري ما يرضي اهللا 
وكل خمالفة هلذا الواجب يأيت ) ١٧٥((( (((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((

  .هلا أضدادها يف حياة العبد ، إما اخلاصة أو العامة 
  .الرضا: املرتبة الثانية املستحبة هي 

 ، فالصرب واجب ، وأما الرضا فمستحب ، الرضا باملصيبة مستحب ، -جل وعال-الرضا مبا قدر اهللا 
هي خري يل ، ويرضى ا يف داخله :  يستأنس هلا ، ويعلم أا خري له ، فيقولأن: ومعىن الرضا باملصيبة 

: ، ويسلم هلا ، وال جيد يف قلبه تسخطا عليها ، أو ال جيد يف قلبه رغبة يف أن ال تكون جاءته ، بل يقول 
  .اخلري يف هذه ، وهذه مرتبة خاصة 

صيبة ، فإن املصيبة إذا وقعت تعلق ا نوعان وهناك فرق ما بني الرضا الواجب ، والرضا املستحب يف امل
 ، -جل وعال-الرضا بفعل اهللا : رضا واجب ورضا مستحب ، والرضا الواجب هو : من الرضا 

الرضا بفعل اهللا هذا واجب ؛ ألنه ال جيوز للعبد أال : الرضا باملصيبة ، يعين: والرضا املستحب هو 
 يف ملكوته ، وال -جل وعال-ل يرضى مبا فعل اهللا  يف ملكوته ، ب-جل وعال-يرضى بتصرف اهللا 

  . يف تصرفه يف ملكوته ، هذا القدر واجب -جل وعال-يكون يف نفسه معارضة هللا 

)١/١٦٥(  

  

الرضا باملقضي ، فهناك فرق ما بني الرضا بالقضاء ، والرضا : وأما املستحب فهو الرضا باملصيبة يعين
 هذا واجب ، والرضا باملقضي هذا مستحب -جل وعال-عل اهللا باملقضي ، فالرضا بالقضاء الذي هو ف

، ونقف عند هذا ، وأنبه إىل أين لن أمتكن من احلضور للدرس من يوم غد إىل ليلة األحد ، وألتقي بكم 
 هذا الشرح ، -إن شاء اهللا- ليلة االثنني بإذنه تعاىل ، وذلك لطارئ طرأ ، وسنكمل -إن شاء اهللا-

  . نعدكم بإكماله ، إكمال شرح هذه األربعني -إن شاء اهللا-د الفجر أو بعد العصر ولو أخذنا وقتا بع



  أسأل اهللا يل ولكم العون والتوفيق والسداد
  .أما بعد فهذه صله ملا تقدم من شرح األحاديث األربعني النووية ، وقد وقفنا عند احلديث العشرين 

  احلديث العشرون
  إذا مل تستح فاصنع ما شئت

 الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا بسم اهللا
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

قال رسول اهللا : قال(  تعاىل وعن أيب مسعود عقبة بن عامر األنصاري البدري -رمحه اهللا-قال املصنف 
  .رواه البخاري( وىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األ( ( 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا والصالة ، والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
  .داه

هذا احلديث فيه الكالم على شعبة من شعب اإلميان أال وهي احلياء ، فقد أُسند الكالم هنا إىل ما بقي 
إن مما أدرك الناس من كالم النبوة : (  هنا -عليه الصالة والسالم- األوىل فقد قال للناس من النبوة

  ( .األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت 
يقتضي أن هناك ( إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل : (  هنا -عليه الصالة والسالم-فقوله 

  .أنه فشا يف الناس ، وتناقلوه عن األنبياء : ك كالما أدركه الناس من كالم األنبياء ، ومعىن اإلدرا

)١/١٦٦(  

  

( إذا مل تستح فاصنع ما شئت : ( من هنا تبعيضيه فيكون هذا القول وهو ( مما أدرك الناس : ( وقوله 
إن مما أدرك الناس من  : ( -عليه الصالة والسالم-يكون بعض ما أُدرك من كالم النبوة األوىل ، فقال 

أوائل الرسل واألنبياء كنوح : النبوات املتقدمة ، يعين: والنبوة األوىل املقصود ا ( ألوىل كالم النبوة ا
  . وهكذا -عليه السالم- ، وإبراهيم -عليه السالم-

 كذلك يف كالم -عليه السالم- له كالم فشا يف أتباعه فيما بعده ، وإبراهيم -عليه السالم-فإن نوحا 
  . وأوحاه إليه فيما يف صحفه -جل وعال-له ، وكذلك مما أعطاه اهللا 
النبوات السابقة البعيدة عن إرث الناس لذلك الكالم ، فيكون مقتضى : فالنبوة األوىل املقصود ا 

النبوة األوىل أن هناك نبوات متأخرة ، وهذا صحيح ؛ ألنه إذا أُطلق النبوات األوىل فإمنا يعنى به الرسل 
 ، وهكذا أنبياء بين إسرائيل، -عليه السالم- ، وعيسى -عليه السالم-وسى واألنبياء املتقدمون ، أما م

  .من األنبياء والرسل املتأخرين: داود وغريه هؤالء من النبوات املتأخرة ، يعين
أن هذا الكالم : هذا يعين( مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل  : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله 



  .تشريعه ، وله فائدته العظيمة ، فهذا فيه لفت النظر إىل االهتمام ذا الكالم كالم أنبياء ، وله 
احلاء هنا؛ ألن الفعل استحى يستحي فهنا تستحي : تستحي يعين( إذا مل تستح فاصنع ما شئت : ( قال 

( ((((  : ( -جل وعال-فجزم مل أثَّر يف الفعل حبذف الياء؛ ألن هناك يائني ، وتظهر هذه يف قول اهللا 
فثم ياءان ، هنا ملا أتت مل حذفت الياء اليت هي من الفعل ، وبقيت الياء ) ١٧٦(((( (( (((((((((((( ( (

األخرى الداخلة ، وإذا قيل مل تستحِ على كسر احلاء إشارة إىل حذف الياء فال بأس يف نظائرها املعروفة 
  .يف النحو 

)١/١٦٧(  

  

هذا فيه ذكر احلياء ، واحلياء كما جاء يف احلديث اآلخر شعبة  ( مل تستح فاصنع ما شئت: ( قوله هنا 
من اإلميان ، وهو ملكة باطنة ، واحلياء هذا يأيت تارة باجلبلة واخللق املطبوع عليه اإلنسان ، وتارة يأيت 

  .باالكتساب ، أما باجلبلة والطبع فهذا يكون بعض الناس حييا 
ملاذا تستحي ؟ : يقول له : يعين-ار كان يعظ أخاه يف احلياء أن رجال من األنص( كما جاء يف الصحيح 

فاحلياء ( دعه فإن احلياء ال يأيت إال خبري  : -عليه الصالة والسالم-ملاذا أنت كذا وكذا فقال له النيب 
شعبة باطنة ، ويكون جبليا طبعيا ، ويكون مكتسبا ، واملكتسب مأمور به ، وهو أن يكون مستحيا من 

 ، ممتثال لألوامر -جل وعال- وأن يكون مبتعدا عن احملرمات ، وما يشينه عند ربه -عالجل و-اهللا 
 حيب ذلك ويرضاه ، فاحلياء املكتسب ما يكون يف القلب من اخلُلق -جل وعال-مقبال عليها؛ ألن اهللا 

لعلم والعمل الذي جيعله آنفا أن يغشى احلرام ، أو أن يترك الواجب ، وهذا يكون مبالزمة اإلميان ، وبا
  .الصاحل حىت يكون ذلك ملكة 

العلماء : فسر بتفسريين ، يعين( إذا مل تستح فاصنع ما شئت  : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله 
إنه أمر : أن هذا إما أمر ، وإما ليس بأمر ، ومن قال : وجممل هذين القولني : اختلفوا فيه على قولني 

لذي تريد إتيانه مما ال يستحيا منه فاصنع ما شئت من تلك األمور معىن احلديث إذا كان األمر ا: قال 
  .اليت ال يستحيا منها عند املؤمنني 

إذا كان األمر ليس حراما ، وليس مما خيرم مكارم األخالق واملروءات ، ومل يكن فيه تفريط : يعين
نه ال بأس به ، وهذا قول بواجب ، ومل يكن مما يستحي منه يف الشرع فاصنعه وال تبال؛ ألن هذا دليل أ

  .مجاعة من أهل العلم ، منهم إسحاق وأمحد ، ومجاعة كثريون 
  -: هلم توجيهان -أيضا-أنه ليس بأمر ، وأهل العلم يف هذا : والقول الثاين 

)١/١٦٨(  

  



نع إذا مل تستح فاص( إنه خرج عن معىن األمر الذي هو اإللزام بالفعل إىل التهديد فمعىن : قالوا: األول 
إذا مل يكن لك حياء مينعك من مقارفة احلرام واملنكر ، والتفريط يف الواجبات فاصنع ما : يعين( ما شئت 

عند األصوليني ، " افعل"شئت ، فإن من ال حياء له ال خري فيه ، وهذا يكون خرج للتهديد ؛ ألن صيغة 
 ( ((((((((((( ((( (((((((( ( (  :-جل وعال-وعند أهل اللغة تأيت ويراد ا التهديد ، كما يف قوله 

: وهذا خماطب به املشركون ، يعين) ١٧٨( ((((((((((( ((( (((((((( ( ( (يف سورة فصلت ) ١٧٧(
( (((( (((((( ((((( ((((((((((( اعملوا ما شئتم من األعمال ، وليس هذا ختيريا هلم ، ولكنه ديد ، 

مر الذي هو يوجب االمتثال ، ولكن هذا من باب التهكم هذا توبيخ ليس فيه األ) ١٧٩((((((((((( ( (
  .والتوبيخ والتخويف وهكذا 

التهديد والتوبيخ : خترج عن مرادها من أنه إلزام بالفعل إىل صيغ أخرى بالغية منها " افعل"فإذن صيغة 
انع من هذا على جهة التهديد ، إذا مل يكن لك م( فاصنع ما شئت : ( ، وأشباه ذلك ، فهنا يف قوله 

احلياء مينعك عن مقارفة املنكر فإنه افعل ما شئت ، وستلقى احلساب وستلقى سوء هذا الفعل الذي مل 
  .مينعك عنه احلياء 

أن ما ال يستحيا : هذا خرج خمرج اخلرب ، يعين: أن طائفة من أهل العلم قالوا: والوجه الثاين هلذا القول 
اس ، وعما يفعلونه ، وهو أن األمور اليت ال يستحيون منها منه فإن الناس يصنعونه ، وهذا خرب عن الن

يصنعوا ، إذا مل تستح من ذلك الفعل فلك صنعه ، أو فالناس يفعلونه ، فهو أمر يف ظاهرة خرب يف 
  .باطنه

أنه أمر أو أنه ليس بأمر خرج على التهديد ، أو : وهذان القوالن ظاهران ، يف األول ، ويف الثاين ، يعين
  .خلرب ، كل هذا قريب ، واحلديث حيتمل القول األول ، وحيتمل القول الثاين على ا

  احلديث احلادي والعشرون
  آمنت باهللا مث استقم: قل 

)١/١٦٩(  

  

يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم : قلت : ( قال ( أيب عمرة سفيان بن عبد اهللا : وعن أيب عمرو ، وقيل 
  .رواه مسلم ( آمنت باهللا مث استقم : قل  : قوال ال أسال عنه أحدا غريك ؟ قال

 من أحاديث الوصايا، وهو احلديث الواحد والعشرون ، حديث سفيان بن عبد -أيضا-هذا احلديث 
: قل : يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال أسال عنه أحدا غريك ؟ قال : قلت : ( أنه قال ( اهللا 

  .أن يوصيه ( ، طلب من الرسول هذا طلب وصية ( آمنت باهللا مث استقم 
: يعين( قل يل يف اإلسالم قوال ( قل يل وصية يف شأن اإلسالم ، : يعين( قل يل يف اإلسالم : ( وقوله 



عليه -أوصين يف أمر يف اإلسالم ، يف دين اإلسالم ال حيوجين معه أن أسأل أحدا عن أمر آخر ، فقال 
( آمنت باهللا مث استقم : قل : (  قال -الصالة والسالمعليه - وهو من جوامع كلمه -الصالة والسالم

: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( -جل وعال-وهذا مأخوذ من قول اهللا 
اآلية ، فقوله يف ) ١٨٠(((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (

هو كقوله ) ١٨١ : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (-جل وعال-اآلية 
  ( .آمنت باهللا مث استقم : قل : (  هنا -عليه الصالة والسالم-

وهذا احلديث يف معىن اآلية ، ومعىن اإلميان باهللا هو معىن أن تقول ( قل آمنت باهللا فاستقم ( ويف رواية 
ريب اهللا معناها معبودي اهللا وحده ال شريك له ، ؛ ألن االبتالء يف القرب :  العبد ريب اهللا؛ ألن قول: 

يكون مبسألة العبودية التوحيد الذي هو توحيد اإلهلية ويأيت بصيغة الربوبية؛ ألن العبد يسأل يف قربه من 
د؛ ألن املعبود من معبودك ؟ الرب يطلق ويراد به املعبو: ربك ؟ من نبيك ؟ ما دينك ؟ فمن ربك يعين

توحيد املعبود الزم عن توحيد الرب ، فتوحيد اإلهلية الزم لتوحيد الربوبية، فمن أيقن بتوحيد : يعين
  .الربوبية لزم عنه أن يوحد اهللا يف اإلهلية ، ويف أمسائه وصفاته 

)١/١٧٠(  

  

ج عليهم بتوحيد ذا كان االحتجاج يف القرآن على املشركني كثريا يف توحيد الربوبية ، االحتجا
 : ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( -جل وعال-الربوبية يف توحيد اإلهلية ، كما يف قوله 

 ))))))))))) )))) )))))))) )))))))) ))))) ))))))))))))) ))))))))) )))))))) ))))) ))))))))))
))) ))))))))) ))))) ))))))))) )))) ))))))))))) )))))))))) )))))) )))))) ) )))) )))))))))))))) ) )))))

 ) ) )))))))))) )))) ))))))))) )))))) )))))))) ) )))))))) )))))))) )))) ))))))))))) )))) )))))))))
)١٨٢. (  

: ( ((((((( وكقوله ) ١٨٣: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ( (وكقوله 
) ))))))))))) ) ))))))))))) ))))))))))) )))))))))) ))))))))))) )))))))))) ))))))))))))) )))))) )))

)١٨٤. (  
واآليات يف هذا كثرية ، فطريقة القرآن أنه حيتج على املشركني مبا يقرون به ، وهو توحيد الربوبية على 

  .ما ينكرونه وهو توحيد اإلهلية 
ريب اهللا هو التوحيد الذي يشمل توحيد : آمنت باهللا ، أو قوله : قول قائل( آمنت باهللا : ( إذن فقوله 

الربوبية واإلهلية واألمساء والصفات؛ ألن أحد هذه األشياء يلزم منه البقية ، أو أن بعضها يتضمن البعض 
  .األخر 



قاد ، كما تقدم معنا أن اإلميان قول وعمل واعت( قل آمنت باهللا : (  هنا -عليه الصالة والسالم-قوله 
أنه اعتقد االعتقاد الصحيح ، وعمل العمل الصحيح الصاحل الذي وافق : آمنت باهللا ، يعين: فإذا قال 

 ويرضى -جل وعال- تكلم وتلفظ مبا حيب اهللا -أيضا- و-جل وعال-فيه السنة ، وكان خملصا فيه هللا 
.  

)١/١٧١(  

  

ال واالعتقادات ، فدخل يف هذه الوصية هذا يشمل األقوال واألعم( آمنت باهللا : قل : ( فإذن قوله 
ال أسأل عنه ( ويف لفظ ( قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك : ( الدين كله ؛ ألنه قال 

املقصود به اإلميان الشرعي ؛ ألنه هو ( آمنت باهللا : ( وقوله ( آمنت باهللا : قل : ( فقال ( أحدا بعدك 
إذا تعدى بالباء يف نصوص الكتاب والسنة فيعىن به اإلميان الشرعي ، الذي الذي يتعدى بالباء ، فاإلميان 

  .هو قول وعمل واعتقاد
وكما ذكرنا لكم سلفا يف شرح حديث جربيل أن اإلميان مشتق من األمن ، وأصله أن من آمن بشيء 

من غائلة من صدق به تصديقا جازما ، وعمل مبا يقتضيه ذلك التصديق فإنه يأ: أمن الغائلة ، يعين
له أثر سيئ على املكذب ، فمن كذَب مل يأمن فاإلميان : التكذيب؛ ألن تكذيب املخرب له غائلة يعين

  .واألمن متالزمان من حيث األثر 
التصديق اجلازم : من جهة االشتقاق اللغوي البعيد ، واإلميان معناه : واإلميان مشتق من األمن ، يعين
  .ه الذي ال ريب معه ، وال تردد في

مث هذه لتراخي اجلمل ، وإال فإن االستقامة من اإلميان ، فال يفصل بني االستقامة واإلميان ، ( مث استقم ( 
له " مث"آمن باهللا مث اعمل من الصاحلات فهذا تراخي مجلة عن مجلة ، وتراخي اجلمل بـ : كما تقول 

  .فائدة من جهة علم املعاين يف البالغة حمل الكالم عليها هناك 
فيه األمر باالستقامة ، واالستقامة لفظها استفعل ، استقام فيها معىن الطلب ، ( مث استقم : ( وقوله 

ولكن هذا ليس بظاهر؛ ألن الفعل استفعل أو هذه الصيغة استفعل تأيت ويراد ا الطلب ، وتأيت ويراد 
  .ا لزوم الشيء ، وكثرة االتصاف به 
طلب السقيا ، : استسقى فالن يعين: يراد ا الطلب كقولك فمن األول ؛ وهو أن استفعل تأيت و

  .واستغاث طلب اإلغاثة ، واستعان طلب اإلعانة ، وهكذا يف أشباهها 

)١/١٧٢(  

  



ومن الثاين ؛ وهو أن استفعل تأيت ويراد منها لزوم الوصف ، وكثرة االتصاف به ، وعظم االتصاف به 
( ((((((((((((( (((( ( يف سورة التغابن ، ) ١٨٥ (((( ( ( (: ( ((((((((((((( مثال -جل وعال-كقوله 
  .غين استغىن ليس معناها طلب الغىن ، ولكنه غين بغىن الزم لذاته ، وكثر وعظم جدا : يعين) ١٨٦( (

هذه إذا تغريت ، أو إذا مل تستعمل يف الطلب فيعىن ا لزوم الصفة للذات ، وكثرة " استفعل"فإذن 
: ( (((( ((((((((( (((((((( التصاف ا حبسب ما يناسب الذات ، فإذن استقام يعيناالتصاف ، وعظم ا

) ) )))))))))))))) )))) )))) )))))))١٨٧ ) )))))) ))))) ))))) )))))))) )))))) )))))))))))) ) (
  .وهكذا ) ١٨٩) ( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( ( (١٨٨(

ناها طلب الشيء ، ولكن معناه اإلقامة على هذا الدين ، اإلقامة على اإلميان ، وأن استقيموا ليس مع
" االستقامة"تعظم األوصاف أن يعظم وصف االلتزام به ، وأن يعظم وصف اإلقامة عليه ، وهلذا كلمة 

م ثبت على الدين ، واستقا: تشمل كما فسرها طائفة من أهل العلم الثبات على الدين ، استقام يعين
األخذ بوسائل : مبعىن عمل الطاعات ، وابتعد عن مساخط اهللا ، وعن احملرمات ، وهذا معناه : قالوا 
  .الثبات 

جل -االستقامة باجلهاد بأنواعه ، وهذا وسيلة من الوسائل ، االستقامة بلزوم السنة ، واإلخالص هللا 
  . ، وهذا هو حقيقة الدين -وعال

كثريا ، حبيث إنه لزمه ، ومل يتغري عنه :  وصف اإلقامة مبالغا فيه ، يعينصار له: يعين" استقام"إذن فلفظ 
  .، ومل يتبدل عنه ، وهذا هو املقصود هنا 

لتكن إقامتك بعد اإلميان باهللا : يعين( آمنت باهللا مث استقم : قل  : ( -عليه الصالة والسالم-إذن قوله 
  .الزماعلى هذا اإلميان عظيمة حبيث يكون وصف اإلقامة لك م

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

)١/١٧٣(  

  

لتكن إقامتك بعد اإلميان باهللا : يعين( آمنت باهللا، مث استقم : قل: ( -عليه الصالة والسالم-إذن قوله 
صية؛ هلذا أثىن على هذا اإلميان عظيمة، حبيث يكون وصف اإلقامة لك مالزما، وهذا تعظم معه هذه الو

: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( -جل وعال- على عباده املستقيمني بقوله -جل وعال-اهللا 
 ))))))))))) )))) )))))))))) )))) )))))))))))))))) )))))))))) )))))))))) )))))))))))))) ))))

) ) )))))))))) ))))))) ))))))) )))))))))))) )))))))))))))١٩٠. (  
فإذن هذا احلديث مشل أمور االعتقاد وأمور الظاهر والباطن، أعمال اجلوارح وأعمال القلوب، ومشل 



: احلث على الثبات على هذه الطاعات، فهذه الوصية صارت إذن وصية جامعة، وما أعظمها من وصية
  .زدياد من خالل اإلميانعلى اإلميان بتعظيم أمر اإلقامة عليه، واال: يعين( قل آمنت باهللا مث استقم ( 

  احلديث الثاين والعشرون
  أرأيت إذا صليت املكتوبات وصمت رمضان

أرأيت إذا : فقال( أن رجال سأل رسول اهللا : ( -رضي اهللا عنهما-وعن أيب عبد اهللا جابر بن عبد اهللا 
أأدخل صليت املكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت احلالل، وحرمت احلرام، ومل أزد على ذلك شيئا، 

  .رواه مسلم ( نعم : اجلنة؟ قال
أن رجال ( ( وهو احلديث الثاين والعشرون من هذه األحاديث النووية، قال ( حديث جابر بن عبد اهللا 

أرأيت إذا صليت املكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت احلالل، وحرمت : فقال( سئل رسول اهللا 
  ( . نعم :احلرام، ومل أزد على ذلك شيئا، أأدخل اجلنة؟ قال

)١/١٧٤(  

  

وقد . عبادة الصالة والصيام، وإحالل احلالل وحترمي احلرام: يف هذا احلديث ذكر بعض العبادات وهي
فسأله ( أن رجال من األعراب جاء إىل النيب : ( جاء يف روايات أخر قد تكون هي أصل هذا احلديث

تانا رسولك يزعم أنك تزعم أن اهللا أ: -عليه الصالة والسالم-عن أمور اإلسالم، فقال الرجل للنيب 
أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن : فقال. نعم: -عليه الصالة والسالم-أرسلك، آهللا أرسلك؟ قال النيب 
  .إىل آخره... ( اهللا افترض علينا مخس صلوات

فقال . والذي بعثك باحلق ال أزيد على هذا شيئا: -عليه الصالة والسالم-قال الرجل للنيب : ( يف آخره
من سره أن ينظر إىل رجل من أهل : ( ويف رواية( دخل اجلنة إن صدق : -عليه الصالة والسالم-النيب 

الصالة والصيام : يف ذكر الفرائض( وهناك روايات أخر يف جميء أعرايب للنيب ( اجلنة فلينظر إىل هذا 
  .والزكاة واحلج

 فصلى -جل وعال- متقربا ا إىل اهللا وهذه األحاديث تدل على أن من فعل هذه الواجبات ممتثال
، وصام وزكى مطيعا هللا، وحج مطيعا هللا، وأحل احلالل مطيعا -جل وعال-الصلوات املكتوبة مطيعا هللا 

  .هللا، وحرم احلرام مطيعا هللا، أنه من أهل اجلنة
اجلنة بعضها يرتب ثواب اجلنة على كلمة التوحيد، وبعضها يرتب ثواب : واألحاديث متعددة يف ذلك

  .على الصالة، وبعضها يرتب ثواب اجلنة على الصيام، يف ألفاظ خمتلفة وروايات متعددة
املقصود ا أا -أن هذه الروايات اليت فيها ترتيب دخول اجلنة على بعض األعمال الصاحلة : احلاصل

فهذان .  بالتوحيدإذا فعلت مع اجتماع الشروط، وانتفاء املوانع، أو إذا فعلت هذه األفعال مع اإلتيان



أنه مع اإلتيان : أا مع اجتماع الشروط وانتفاء املوانع، والثاين:  األول-كما ذكرت لك-احتماالن 
  .إىل آخره... بالتوحيد؛ ألنه به تصح الصالة، وتقبل الزكاة، ويصح الصيام

)١/١٧٥(  

  

أن دخول اجلنة ( صدق دخل اجلنة إن ( أو " نعم: "-عليه الصالة والسالم-أن قوله : وهذا معناه
متنوع، وهذا الظاهر دلت عليه األدلة األخرى، فما جاءت النصوص يف ترتب دخول اجلنة على بعض 

 فإنه موعود -بأي عمل-األعمال فهو حق على ظاهره، وأن من أتى بالتوحيد وعمل باألعمال الصاحلة 
  ) .١٩١((((( ( (: ( (((((( (((((((( (((( (((( ((( وعده-جل وعال-باجلنة، واهللا 

تارة يراد به الدخول األويل، وتارة يراد به الدخول املآيل، وهذا يف اإلثبات، : ودخول اجلنة يف النصوص
 وال يكون عليه -مع من يدخلها أوال: يعين-إذا قيل دخل اجلنة فقد يراد بالنص أنه يدخلها أوال : يعين

إىل آخر ...  عنه خطاياه-جل وعال- يكفر اهللا عذاب قبل ذلك فيغفر له إن كان من أهل الوعيد، أو
  .ذلك

عليه -أنه سيئول إىل دخول اجلنة كقوله : أن الدخول مآيل، مبعىن" دخل اجلنة"أو يكون املقصود بـ 
من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة ( ( ال إله إال اهللا دخل اجلنة : من قال: ( -الصالة والسالم

يدعى الصائمون يوم القيامة ( ( ت املكتوبات كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة من صلى الصلوا( ( 
  ( .من باب الريان 

تارة :  متنوعة؛ فإذن األحاديث اليت فيها دخول اجلنة باإلثبات-كما ذكرت لك-وهكذا يف أحاديث 
نفي، فإذا نفي دخول اجلنة يراد منها الدخول األويل، وتارة يراد منها الدخول املآيل، ويترتب على هذا ال

عن عمل من األعمال يراد به نفي الدخول األويل، أو نفي الدخول املآيل، والذي ينفى عنه الدخول 
  . هلم-جل وعال-األويل هم أهل التوحيد الذين هلم ذنوب يطهرون منها إن مل يغفر اهللا 

 - مآال، ال يؤولون إىل اجلنة أصالال يدخلوا أوال وال: يعين-وأما الذين ينفى عنهم الدخول املآيل 
ال ( ( ال يدخل اجلنة قتات : ( -عليه الصالة والسالم-مثال قوله : فهؤالء هم أهل الكفر يف األول

  .وأشباه ذلك( ال يدخل اجلنة منام ( ( يدخل اجلنة قاطع رحم 

)١/١٧٦(  

  

يدخلها أوال، ويف بعض النصوص نفي فهذه فيها أنه ال يدخل اجلنة، هل معناه أنه ال يدخلها أبدا؟ ال، ال 
-أم ال يئولون إىل اجلنة أصال بل مأواهم النار خالدين فيها، كقوله : دخول اجلنة الدخول املآيل، يعين



: ( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( ( -جل وعال
((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( : ( (((-جل وعال-وكما يف قوله ) ١٩٢(

) ) )))))))) )))) ))))))))))))) )))))١٩٣. (  
أن اآلية أو احلديث : إذن فتحصل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة يف فهم آيات وأحاديث الوعيد

: دخول أويل، مبعىن: ات ينقسم إىلإذا كان فيه إثبات دخول اجلنة على فعل من األفعال فإن هذا اإلثب
 خفف عنه فيدخلها أوال، -جل وعال-أنه يغفر له فال يؤاخذ، أو أنه ليس من أهل احلساب، أو أن اهللا 
  .أو أنه ليس من أهل الدخول املآيل، أو أنه من أهل الدخول املآيل

هذا من القواعد املهمة وهكذا عكسها أنه ال يدخلها أوال، أو ال يدخلها أوال ومآال على حد سواء، و
  .إىل آخره... عند أهل السنة اليت خالفوا ا اخلوارج واملعتزلة 

إذا تقررت هذه القاعدة فهذا احلديث فيه ذكر دخول اجلنة على أنه ال يزيد على هذه شيئا، ومل يذكر 
ترك احلج فهو يف ذلك أنه فعل الزكاة، وال أنه أتى باحلج، ومن ترك الزكاة فهو من أهل الوعيد، ومن 

  .وهكذا... من أهل الوعيد
  :حممول على أحد توجيهني( نعم : ومل أزد على ذلك شيئا، أأدخل اجلنة؟ قال: ( فإذا تقرر هذا فقوله

 -جل وعال-أنه فعل الواجبات اليت أوجب اهللا : يعين( مل أزد على ذلك شيئا : ( أنه يف قوله: األول 
؛ ألن ترك الواجبات حرام، فهو إذا حرم ترك احملرمات، "امحرمت احلر: "فتدخل الواجبات يف قوله

  .أنه فعلها: معناه

)١/١٧٧(  

  

أن هذا احلديث يفهم مع غريه من األحاديث كقاعدة أهل السنة يف نصوص الوعد : والتوجيه الثاين
 والوعيد، وأننا ال نفهم نصا من نصوص الوعد أو من نصوص الوعيد على حدته، بل نضمه إىل أشباهه

  .فيتضح املقام، فيكون إذن دخوله اجلنة مع وجود الشروط وانتفاء املوانع
دخول اجلنة هنا مع االقتصار على ما ذكر دخوال مآليا، وإذا أمت فإنه يدخل دخوال أوليا، وال : أو يقال

 هو الذي وعده بذلك وبلغه -جل وعال-بد أنه إذا كان على ذلك النحو فإنه من أهل اجلنة؛ ألن اهللا 
تدل على تعلق ذلك بالصلوات ( إذا صليت املكتوبات : (  قوله-عليه الصالة والسالم-رسوله 

  .اخلمس، وهذا خيرج النوافل
وأحللت احلالل : ( تعلقه بالشهر الواجب، وهذا خيرج النوافل، وقوله( صمت رمضان : ( كذلك قوله

ره النووي يف آخر ذكره للحديث هو الذي ذك: القول األول: هذا اختلف فيها العلماء على قولني( 
فهذا وجه عند أهل العلم؛ ألن معىن أحللت " فعلته معتقدا حله: ومعىن أحللت احلالل: "حيث قال



  .احلالل أنه اعتقد وفعل
اعتقدت حل كل ما أحله اهللا : يعين( أحللت احلالل : ( أنه اعتقد ومل يفعل، فمعىن قوله: والوجه الثاين

  .، وهذا أحد املعنيني-جل وعال-ي اعتراض على ما أحل اهللا  وليس يف نفس-جل وعال-
أن إحالل احلالل يقتضي أن تفعل، أو أن تعمل، أو أن تأيت احلالل : واملعىن األول الذي ذكره النووي

أن من حرم على نفسه شيئا من احلالل : مبعىن- لك، وأال تستنكف عنه -جل وعال-الذي أحله اهللا 
؛ وهذا املعىن ليس جبيد عندي؛ ألن فعل كل حالل ممتنع قد ال يستطيعه -الل فعالمطلقا فإنه مل حيل احل
 كثري جدا واملباحات كثرية، فإتيانه فعله باعتقاد حله هذا صعب، -وهللا احلمد-كل أحد؛ ألن احلالل 

  .ومثل هذا الرجل السائل ال يعلق بكل شيء، وهذا أيضا مما يكون يف غري االستطاعة

)١/١٧٨(  

  

 فلم يأت يف نفسي -اعتقدت حله: يعين-" أحللت احلالل: "جه الثاين الذي ذكرناه من أن قولهوالو
 وهو -ظاهر من احلديث حسن: يعين-ريب من أن ما أحل اهللا جل وعال فهو حالل، فهذا ظاهر طيب 

  .أوىل؛ ألنه ال يلزم عنه لوازم غري جيدة
فتحرمي احلرام ( نعم : ا أأدخل اجلنة ؟ فقالحرمت احلرام ومل أزد على ذلك شيئ: ( أما قول الرجل
أن تفعل ما اعتقدته : فتحرمي احلرام أن تعتقد حرمته، والثانية: يشمل االعتقاد والترك: يشمل املرتبتني

، وأما -من أهل العصيان: يعين-فمن اعتقد حرمة احلرام وفعل فهو من أهل الوعيد . من ترك احملرمات
 يف خربه، أو ألنه اعتقد غري ما أمر -جل وعال-و كافر ؛ ألنه ما صدق اهللا من مل يعتقد حرمة احلرام فه

  . باعتقاده-جل وعال-اهللا 
جل -فإن االعتقاد بتحرمي احملرمات فرض من الفرائض، وعقيدة ال بد منها؛ ألن معناه االلتزام بأمر اهللا 

  ( .والنهي ي اهللا وي رسول اهللا ( ، وأمر رسوله -وعال
  ثالث والعشروناحلديث ال

  الطهور شطر اإلميان
الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا : ( قال( أن رسول اهللا ( وعن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري 

متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماوات واألرض، والصالة نور، والصدقة 
( و عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أ

  رواه مسلم
(  حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كلم للمصطفى -وهو احلديث الثالث والعشرون-هذا احلديث 

أن فيه ما يرقق القلب، وحيمل : يعين-وهو من األحاديث اليت ز النفس، وتدخل القلب بال استئذان 



  . وألفاظه تدل عليه- على كل نفسعلى الطاعة بتأثريه
الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو قال متأل : ( فيه( فقد قال 

ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، 
  ( . موبقها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو

)١/١٧٩(  

  

وهذه ألفاظ عظيمة للغاية، واشتملت على أحكام كثرية ووصايا عظيمة دخلت يف أبواب كثرية من 
الطهور املقصود به ( الطُهور شطر اإلميان : ( -عليه الصالة والسالم-أبواب الدين، فقوله يف أوله 

 فالطهور هو التطهر كما أن -ما يفعل: يعين-الطهارة، التطهر؛ فإن صيغة فعول املقصود منها الفعل 
  .وهكذا... الفطور هو فعل اإلفطار، والسحور هو الفعل نفسه

-، وأكلة السحر تسمى سحور -املاء يسمى طهور: يعين-فإنه ما يتطهر به : -بالفتح-خبالف الطَهور 
ه فهو طهور  إذا كان املراد الذي يؤكل، أما الفعل نفس-بالفتح- ، والفطور يسمى فَطور -بالفتح

  .التطهر: الطُهور يعين: للطهارة، وسحور للتسحر وهكذا، فقوله عليه الصالة والسالم هنا
  :وهذا اختلف فيه العلماء على قولني

التطهر من النجاسات املعنوية، أو مما ينجس القلب والروح واجلوارح : أن املراد بالطهور هنا: األول 
جل -وهذا أخذوه من قول اهللا . ك الواجبات وأشباه ذلكمن الشرك والرياء، وفعل احملرمات وتر

على أحد تفسريين، فإن التطهري هنا فسر بأن املقصود به ) ١٩٤: ( ((((((((((( ((((((((( ( (-وعال
  .التطهري من الشرك والنجاسات املعنوية

ن فعل باالمتناع ع) ١٩٥: ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( (-جل وعال-وفسر أيضا قوله 
طهارة : الفاحشة، وهذا التفسري له مأخذه من القرآن، وظاهر دليله من أن الطهارة هنا املقصود منها

  .القلب، وطهارة اجلوارح واللسان من احملرمات، أو من ترك الواجبات
فعل وترك، فصارت الطهارة : وكوا على هذا املعىن شطر اإلميان؛ ألن الطهارة ترك واإلميان قسمان

-؛ ألنه إما أن تترك أو تفعل، فإذا طهرت نفسك وجوارحك -نصفه: يعين-عىن هذا شطر اإلميان بامل
 فقد أتيت مبا هو نصف - يف القلب واللسان واجلوارح-جل وعال-جعلتها طاهرة مما حرم اهللا : يعين

  .اإلميان وهو الترك فيبقى األمر

)١/١٨٠(  

  



أن الترك أعظم؛ : ى الفعل وهو اإلتيان بالواجبات؟ اجلوابملاذا نبه على الترك ومل ينبه عل: وهنا نقول
فإن ترك احملرمات أعظم من اإلتيان بالواجبات هلذا؛ جتد أن كثريين يأتون بالواجبات، وال يصربون عن 

  .، ومن يترك احملرمات فإنه يسهل عليه أن يأيت بالواجبات-نسأل اهللا العافية والسالمة-احملرمات 
أن الطهور هنا املقصود به الطهارة باملاء أو مبا : -التفسري الثاين: يعين-الم أهل العلم الوجه الثاين من ك

غسل اجلنابة أو غسل املرأة من : يعين-طهارة كربى ، أو صغرى : هو بدل املاء، والطهارة تكون
 - وعالجل-احليض والنفاس، أو الطهارة الصغرى بالتطهر للصالة، وهنا جعلها شطر اإلميان؛ ألن اهللا 

: يعين) ١٩٦: ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (جل وعال: جعل الصالة إميانا فقال
  .صالتكم 

بأمر الذين صلوا إىل بيت : حني توجهوا إىل القبلة بعد بيت املقدس، فقال طائفة من املسلمني كيف
: ( ((((( ((((( (((( (((((((((  قوله-جل وعال-املقدس، ومل يدركوا الصالة إىل الكعبة ؟ فأنزل اهللا 

صالتكم، والصالة مفتاحها التطهر؛ فإا ال تصح إال بالطهارة، فلها : يعين) ١٩٧(((((((((((( ( ( (
 فما قبلها أعظمه يف فعل العبد الطهارة؛ -يف الصالة: يعين-شروط قبلها، وهلا واجبات وأركان فيها 

  .فصارت شطرا ذا االعتبار
التطهر شطر اإلميان الذي هو الصالة؛ ألن الصالة : يعين( الطهور شطر اإلميان : (  قولهفيكون إذن

  .رأس أعمال اإلميان
 لكن هذان قوالن مشهوران يف -اختلفوا يف هذا اختالفا كثريا: يعين-وهناك تفسريات أخر ألهل العلم 

احلمد هذه كلمة فيها " احلمد هللا( "ان واحلمد هللا متأل امليز: ( -عليه الصالة والسالم-هذا املقام ، قال 
: إثبات الكماالت؛ ألن محد مبعىن أثىن على غريه مبا فيه من صفات الكمال، فحمد لفالن صنيعه يعين

أثىن عليه بصفات كمل فيها مبا يناسب البشر؛ ألجل صنيعه، ومنه يدخل يف احلمد ذا االعتبار أنه يثين 
  .باللسان: عليه شاكرا له، يعين

)١/١٨١(  

  

، فاحلمد على -جل جالله- بإثبات صفات الكمال له -جل وعال-فاحلمد هللا معناها الثناء على اهللا 
هذا يدخل فيه محد اهللا وهو الثناء عليه، على ما اتصف به من صفات الكمال واجلالل واجلمال، محد هللا 

 على إهليته، -جل وعال- ، وعلى وصف الربوبية له، ومحد هللا-على امسه الرب: يعين-على ربوبيته 
جل - على أمسائه وصفاته ونعوت جالله وكماله، ومحد هللا -جل وعال-وعلى أنه اإلله، ومحد هللا 

 على أمره الكوين والقدري وحكمه يف بريته، -جل وعال- على القرآن على كالمه، ومحد هللا -وعال
  . على أمره الشرعي-جل وعال-ومحد هللا 



لسنة تكتنفه هذه األنواع اخلمسة اليت ذكرنا؛ وهلذا جتد أنه يف القرآن يأيت فاحلمد يف نصوص الكتاب وا
: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (  انظر مثال-بأحد هذه اخلمسة ال غري-احلمد متعلقا بأحدها 

(((((((((( : ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((تعلق بالربوبية) ١٩٨(
( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( فهذا أيضا يف الربوبية، ) ١٩٩(((((((((( ( ( (

) ) ) ))))))) ))))) ))))))) )))))) )))))))))))٢٠٠ ))))))))))))) ))))))) )) )))))))))) ) (
) ) ))))))))))٢٠١) ) ))))))))) )))) ))))))))))) ))))))))))) ) ( ) )))))))))))))) ))))) )) )))))))))

  .وهكذا يف نصوص كثرية يف الكتاب والسنة) ٢٠٢(
جل -فإذن احلمد إثبات الكماالت إثبات نعوت اجلالل والكمال، وهذا مستغرق فيه مجيع األنواع هللا 

واع هذه لالستغراق، استغراق مجيع أن" محد"اليت تسبق " ال"هذه احلمد هللا " ال"؛ ألن كلمة -وعال
: ( (((((((((( (( ((((( -جل وعال-احلمد؛ ألا دخلت على مصدر محد حيمد محدا، فقوله 

  .-جل وعال-مجيع أنواع احملامد مستحقة هللا : يعين) ٢٠٣(((((((((((((( ( (

)١/١٨٢(  

  

 به  الذي أُثين-جل وعال-احلمد املستحق هللا : يعين) ٢٠٤: ( (((((((((( (( ( (والالم هنا يف قوله هللا
احلمد هللا فإن هذه متأل امليزان، كما جاء يف حديث :  ميأل امليزان، فإذا قال العبد-جل وعال-على اهللا 

كلمتان خفيفتان على : (  قال-عليه الصالة والسالم-أيب هريرة الذي رواه البخاري وغريه، أنه 
  ( .سبحان اهللا العظيم سبحان اهللا وحبمده، : اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن

عليه -أن احلمد والتسبيح متالزمان، وقوله هنا " سبحان اهللا واحلمد هللا: "فاحلمد إثبات، وكما سيأيت يف
أن امللء هنا على ظاهره حسي وليس ملئا معنويا، كما : على قاعدتنا( متأل امليزان : ( -الصالة والسالم

ول يف األمور الغيبية مبا ال يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من قاله طائفة، وهذا نوع من التأويل؛ ألن الدخ
  .التأويل املذموم
 يأيت ذه الكلمة فيمأل ا -جل وعال-على ظاهرها، وهو أن اهللا ( احلمد هللا متأل امليزان : ( فإذن نقول

ليت هي أقوال  يوم القيامة جيعل يف امليزان األعمال فيزا، فتكون األعمال ا-جل وعال-امليزان، واهللا 
احلمد "واعتقادات وحركات تكون يف امليزان، فيثقل ا وخيف ا ميزان آخرين، فإذن على ظاهرها أن 

  .هذه متأل امليزان" هللا
  :ملاذا صارت متأل على تفسريين( متأل امليزان : ( وهنا نظر أهل العلم يف قوله

ؤتى باحلمد أوال فتوضع يف امليزان، وإمنا الذي ال ي: أن متأل نفهم منه أا ال توضع أوال، يعين: األول 
  .يؤتى األعمال يؤتى باألعمال فتوضع يف امليزان، فيؤتى باحلمد فتمأل امليزان، هذا تفسري



أن اإلميان والدين نصفان، نصف ترتيه ونصف إثبات الكماالت، والترتيه فيه التسبيح، : والتفسري الثاين
  .إىل آخره... النقص يف ربوبيته، أو يف إهليته، أو يف أمسائه وصفاته عن -جل وعال-الترتيه ترتيه الرب 

)١/١٨٣(  

  

فاحلمد هللا تأيت -أوال " سبحان اهللا"هذا فيه إبعاد عن النقائص، واحلمد إثبات للكماالت، فإذا وضعت 
 وحبمده ثقيلتان يف امليزان سبحان اهللا: ( -عليه الصالة والسالم-ثانيا فتمأل امليزان، ونفهم من قوله 

  .أن التسبيح أكثر من جهة وضعه يف امليزان؛ فيكون احلمد تتمة لذلك( سبحان اهللا العظيم 
 خيتلف عن -املعاين يطول ذكرها، لكن نذكر بعض فائدة-وقد يتأيد هذا بشيء، وهو أن التسبيح 

: ت حممودة، مبعىناحلمد، وهو أن التسبيح فيه ختلية، ومعلوم أن التخلية بال شيء يوضع حملها أا ليس
مل يكن . أنا سأخلي هذا املسجد مما فيه من األشياء، والدواليب والفرش وحنو ذلك: أنه إذا قال أحد

  .حممودا بفعله إال إذا قال وآيت بغريه مما هو أحسن منه فأضعه فيه
-إن اهللا :  فيقول-جل وعال-فالتسبيح ترتيه، والترتيه قد يكون ناجتا عن قصور يف إثبات الكماالت هللا 

 بشيء؛ فلهذا كان -جل وعال- مرته عن كذا، ومرته عن كذا، ومرته عن كذا، مث ال يصفه -جل وعال
التسبيح واحلمد متكامالن، فالتسبيح ختلية، واحلمد بالنسبة للقلب حتلية، والتخلية تسبق التحلية كما 

  .هو مقرر يف علوم البالغة
سلب النقائص ونفي النقائص :  مبعىن-جل وعال-ىل اهللا فإذن جاء التسبيح يف نصوص كثرية مضافا إ

 يف ربوبيته وإهليته، وأمسائه وصفاته ، ويف قدره وأمره الكوين ، ويف شرعه وحكمه -جل وعال-عن اهللا 
الديين ، يف هذه اخلمسة تقابل ا اخلمسة اليت فيها إثبات الكماالت يف احلمد، فكل واحدة منها نزهت 

  . حملها-جل وعال- جاء احلمد بإثبات الكمال الالئق باهللا -جل وعال-عن اهللا 

)١/١٨٤(  

  

يف لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من ( سبحان اهللا واحلمد هللا : ( وهذا لو فقهه العبد لكان
لكنها ( سبحان اهللا واحلمد هللا : (  والقرآن العظيم، فإذن هذه الكلمة خفيفة-جل وعال-غري ذكر اهللا 

ففيها الربوبية واإلهلية، واألمساء :  جبميع اجلهات-جل وعال-؛ ألن فيها االعتقاد الصحيح يف اهللا عظيمة
والصفات، وفيها إثبات حتليل احلالل وحترمي احلرام، وفيها االعتقاد احلسن يف القدر، وفيها االعتقاد 

  .ينإىل آخر ذلك من املعا...  به يف ملكوته-جل وعال-احلسن فيما يتصرف اهللا 
يكون هنا امللء بعد الترتيه وهو التسبيح، ( واحلمد هللا متأل امليزان : ( -عليه الصالة والسالم-هلذا قوله 



جل -ترتيها هللا : سبحان اهللا يعين( وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض : ( قال
 وشرعه ودينه، وعن أمره الكوين وقدره،  عن النقائص يف ربوبيته وإهليته، وأمسائه وصفاته،-وعال

  . فهما متكامالن-جل وعال-واحلمد هللا إثبات الكماالت هللا 
فكل واحدة على اعتبار، وإذا " متآلن"إذا كان اللفظ ( متأل أو قال متآلن ما بني السماء واألرض : ( قال

" سبحان اهللا واحلمد هللا"فإن ( متأل ما بني السماء واألرض : ( وهو األظهر" متأل"كان اللفظ احملفوظ 
  .كلمة واحدة؛ ألن مدلوهلا واحد، وهو كما ذكرنا الترتيه واإلثبات

ما املقصود بذلك ؟ إذا أطلق لفظ السماء هنا فاملقصود به السماء ( متأل ما بني السماء واألرض : ( قوله
(((((( (((((( (((( (((((( : ( (((((( (((( الدنيا ، والسماء تطلق يف النصوص ويراد ا العلو بعامة

) ) ))))))))))) ))) ))))))))))) ))))))) ))))))))) ))))))))) )))))))))) ))))))))) ))))))))٢٠٥ (
  .وهكذا... من يف العلو: يعين) ٢٠٦: ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (يف العلو: يعين

)١/١٨٥(  

  

 فإنه قد يراد به العلو، وقد يراد به واحدة -سماوات مفردبال ال: يعين-وحده " السماء"فإذا أطلق لفظ 
متأل ما بني السماء : ( السماوات وهي السماء الدنيا، وخاصة إذا جعل أو قوبل باألرض، فقوله هنا

أا متأل هذا الفراغ الكبري الذي بني األرض وما بني السماء؛ ملا لعظم هذه الكلمة، : يعين( واألرض 
  .-جل وعال- هلا، وحلمل املالئكة هلا تقربا إىل اهللا -عالجل و-وحملبة اهللا 

الصرب، والصدقة، والصالة، اقترنت : هذه الثالثة( والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء : ( قال
درجات ما حتسه العني من : يعين-هنا بثالثة أنواع من أنواع النور والضياء والربهان، فدرجات النور 

  . نور، وبرهان، وضياء، فأوهلا النور، ويليها الربهان، والثالث الضياء: ثالث-األنوار
) ( ٢٠٧: ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (فالقمر نور

بال : يعين-الذي يعطي اإلضاءة بال إشعاع : فالقمر يوصف بأنه نور وهو) ٢٠٨(((((((((((( (((((( ( (
أشعة بال حرارة، أعظم درجة من النور، وأقل درجة من الضياء، وأما : ، والربهان-وسإشعاع حمس

  .فهو النور الشديد، نور مسلط شديد يكون معه حرارة: الضياء
: (  هنا-عليه الصالة والسالم-فهذه ثالث مراتب من أنواع األضواء، وإذا نظرت لذلك وجدت قوله 

مرتب على أمجل ما يكون من الترتيب، فإن الصالة سبقت ( اء والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضي
الصدقة؛ وهلذا سبق النور الربهان، والصرب ال بد منه للصالة وللصدقة ولكل الطاعات، ولكن الصرب 

  .حمرق كشدة حرارة الضياء، فالضياء نور قوي فيه حرارة ونوع إحراق
لصالة نور؛ ألنه فيها إعطاء ما حتتاجونه براحة فلهذا جعل الصرب ضياء، ومل جيعل الصالة ضياء، لكن ا



الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس يف العني، : وطمأنينة، والصدقة جعلها برهانا؛ ألن الربهان وهو
فهو ضياء كما : الصدقة فيها إخراج املال، وهو حمبوب للنفس، وهذا حيتاج إىل شيء من املعاناة، والصرب

  .؛ ألن معه املعاناة-عليه الصالة والسالم-قال 

)١/١٨٦(  

  

 القرآن بأنه -جل وعال- يف وصف القرآن بأنه نور، وصف اهللا -جل وعال-وتذكرون يف قول اهللا 
فوصف القرآن أيضا يف آيات أخر ) ٢٠٩: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (نور

  .ا ضياء بأ-جل وعال-بأنه نور، والتوراة مثال وصفها اهللا 
إن التوراة فيها آصار وأغالل على بين إسرائيل؛ : وتعلمون، احلق كالم املفسرين على ذلك حيث قالوا

: (  ضياء مناسبة ما بني الضياء ووجود التكاليف العظام على بين إسرائيل-جل وعال-وهلذا مساها اهللا 
))) )))))))))) ))))))))) )))))))) ))))))))) ))))) )))))))))) ))))))))))))) )))))) )))))))) )))))))

  .اآليات يف آخر سورة النساء ) ٢١٠((( ((((((( (((( (((((((( ( (
) ٢١١: ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (-جل وعال-فقال 

ة الصرب فإنه يقوى معه فجعل التوراة ضياء؛ ألن فيها هذه الشدة، فالصرب ضياء؛ ألن من حتمل شد
الضياء، فالصرب مشبه بالضياء، وأيضا أثره أنه يكون معك الضياء، وهذه الثالثة أنت حمتاج إليها يوم 
القيامة أشد احلاجة، حني تكون الظلمة دون اجلسر ويعرب الناس على الصراط، حيث اليوم العصيب 

  .واألمر املخيف
رهان، ومعك الصرب وهو ضياء، تنقل به إىل رؤية فمعك الصالة وهي نور، ومعك الصدقة وهي ب

 ذا يظهر لك - على قربانه يوم القيامة-جل وعال-أعاننا اهللا -األمكنة البعيدة أو املسافات البعيدة 
  .-عليه الصالة والسالم-وجوامع كلمه ( عظم قول املصطفى 

عصية، وصرب على أقدار اهللا صرب على الطاعة، وصرب على امل:  ثالثة أنواع-كما هو معلوم-والصرب 
حبس اجلوارح والقلب على الطاعات، وحبسها عن املعاصي، : يعين-هو احلبس : املؤملة، والصرب

  . املؤملة-جل وعال-وحبسها على الرضا بأقدار اهللا 
أو من مظانه، قد ذكرناه مرارا؛ ألن فيه " باب التوحيد"والكالم يف تفاصيل الصرب تأخذونه من شرح 

  .يطول املقام ببسطهاتفاصيل 

)١/١٨٧(  

  



تلوته فآمنت : مبعىن-القرآن حجة لك إذا تلوته حق تالوته ( والقرآن حجة لك أو حجة عليك : ( قال 
حيث يقودك القرآن يوم : ، أو عليك-مبتشاه وعملت مبحكمه، وأحللت حالله وحرمت حرامه
 -جل وعال- إن مل يغفر اهللا -وعالجل -القيامة، فيزج مبن قرأه فخالف ما دل عليه من حق اهللا 

  .ويصفح، فيزج بصاحبه إىل النار
حجة لك : ( -عليه الصالة والسالم-القرآن إما لك أو عليك، فطوىب ملن كان القرآن حجة له، وقوله 

يؤتى بالقرآن يوم : ( -عليه الصالة والسالم-حياج لك، وهذا جاء يف أحاديث أخر كقوله : أي( 
 -غيايتان أو فرقان من طري صواف: أو قال- البقرة وآل عمران كأما غمامتان القيامة تقدمه سورة
  ( .حتاجان عن صاحبها 

فالقرآن حجة لك أو عليك؛ فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به، ويضعف القرآن عند من تركه تالوة 
  .وعمال
كل : ( آخر النهار، قالالرجوع يف : هو السري يف أول الصباح، والرواح: الغدو( كل الناس يغدو ( 

 باع نفسه -جل وعال-هللا : بائع نفسه فمعتقها يعين(  فبائع نفسه فمعتقها -صباحا: يعين-الناس يغدو 
 ويرضى، فأعتقها -جل وعال-فلم يسلط عليها اهلوى ومل يعبدها للشيطان بل جعلها على ما حيب اهللا 

  .ذلك اليوم
  . فخسر ذلك-جل وعال-يرض اهللا بأنه غدا فعمل مبا مل ( أو موبقها : ( قال

 أن يعلمين وإياكم العلم النافع، وأن مين علينا بالعمل -جل وعال-خنتم ذا احلديث، وأسأل اهللا 
الصاحل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإن شاء اهللا تلتزمون معنا لنكمل هذه األربعني النووية، غدا 

  .-إن شاء اهللا-يادة، أو شيء حىت ننهيها ربع ساعة ز:  قليال، يعين-إن شاء اهللا-نطيل 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه، اللهم ال علم لنا إال 
  .ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا، وزدنا علما وعمال يا أرحم الرامحني

  بع والعشروناحلديث الرا
  يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١/١٨٨(  

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني



  :قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
يا عبادي، إين حرمت الظلم على ( ( يه عن ربه فيما يرو( قال عن رسول اهللا ( وعن أيب ذر الغفاري 

نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا، يا عبادي، كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم، يا 
عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إال من كسوته 

ليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر فاستكسوين أكسكم، يا عبادي، إنكم ختطئون بال
  .لكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين

يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد يف ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

منكم ما نقص ذلك يف ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد 
واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إال كما ينقص املخيط إذا أدخل 

أوفيكم إياها، فمن وجد خريا فليحمد اهللا، ومن البحر، يا عبادي، إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث 
  رواه مسلم( وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 

هذا احلديث هو احلديث الرابع والعشرون من هذه األحاديث األربعني النووية، وهو عن أيب ذر الغفاري 
 حرمت الظلم على يا عبادي، إين: ( أنه قال( فيما يرويه عن ربه (  عن النيب -رضي اهللا تعاىل عنه-

احلديث هذا احلديث حديث عظيم يف بيان حاجة العبد ( ... نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا 
  . من العبد وما يكرهه-جل وعال- وما حيبه اهللا -جل وعال-وافتقاره إىل ربه 

)١/١٨٩(  

  

 -جل وعال-ي عن اهللا والذي يرو( وهذا من األحاديث القدسية؛ ألنه صدر بقوله فيما يرويه عن ربه 
 ذا اللفظ؛ ألا -جل وعال-عن ربه ( وهذا يعين أن احلديث القدسي يرويه النيب ( هو املصطفى 

جل -رواية، والرواية تكون باللفظ ألنه هو األصل؛ وهلذا فاحلديث القدسي الذي ينمى إىل الرب 
( ... ، قال ربكم -تعاىل-قال اهللا ( فيما يقول فيه املصطفى :  من الكالم وليس من القرآن، يعين-وعال

  .وأشباه ذلك
 -جل وعال-أنه جاء من القدوس : وليس من القرآن فيسمى حديثا قدسيا، ومعىن كونه قدسيا يعين

  .أنه حديث مطهر عال على كالم اخللق، وهذا يف معناه العام: يعين
م متنوعة، والذي يتفق مع أما احلديث القدسي من حيث االصطالح فقد اختلف فيه العلماء، وعبارا

( ، وأن النيب -جل وعال-اعتقاد أهل السنة واجلماعة أن احلديث القدسي من حيث اللفظ هو من اهللا 
ليس له أن يغري :  أن يغري معناه، وبعض أهل العلم-عليه الصالة والسالم-يرويه رواية بلفظه، وليس له 



  .لفظه
أبيح له أن يغري يف لفظه، (  ولفظه من املصطفى -جل وعال-إن معناه من اهللا : وبعض أهل العلم قالوا

فيما : والصحابة يقولون. ، قال ربكم-تعاىل-قال اهللا : وهذا القول ال دليل عليه؛ ألنه جاء ذلك بالنقل
  .ينميه إىل ربه، فيما يبلغه عن ربه، فيما يرويه عن ربه
 وأن النيب -جل وعال-دل على أن املعىن من اهللا وهذه كلها من ألفاظ األداء يف الرواية، وليس ثَم ما ي

عليه الصالة -يتصرف يف األلفاظ مبا يؤدي به املعىن؛ إذ ال دليل عليه كما ذكرنا، وال حاجة له ( 
  . يف ذلك-والسالم

 يتفق مع قول -واملعىن من اهللا جل وعال( أنه من حيث اللفظ من النيب : وهو-وأيضا هذا القول 
أنه يلقي يف روع :  كالمه كالم نفسي، مبعىن-جل وعال-يدية وأشباه هؤالء يف أن اهللا األشاعرة واملاتر

مبا ( املعاين، ويعرب عنها جربيل مبا يراه، ويعرب عنها املصطفى ( جربيل املعاين، أو يلقي يف روع املصطفى 
  .يراه

)١/١٩٠(  

  

 الذي خرج -جل وعال-م اهللا  وليس هو بكال-جل وعال-وهلذا عندهم القرآن عبارة عن كالم اهللا 
 بكلماته وحروفه ومعانيه، فإذن الذي يتفق مع عقيدة أهل -سبحانه وتعاىل- وبدأ منه -جل وعال-منه 

، ومل -جل وعال- أن احلديث القدسي لفظه ومعناه من اهللا -جل وعال-السنة واجلماعة يف كالم اهللا 
  يتعبد بتالوته،

 بلفظه ومعناه ومل يتعبد -جل وعال-عن اهللا ( ا رواه املصطفى م: فيصح أن نعرف احلديث القدسي بأنه
  .مل يكن بني دفيت املصحف: بتالوته، يعين

ال يتفق مع عقائد أهل السنة واجلماعة، ( هذا هو احلديث القدسي وغريه مما جيعل اللفظ من املصطفى 
فاملتكلم ذا هو " يا عبادي: "اهللا قال -يعين اهللا جل وعال-أنه قال ( قال هنا أبو ذر فيما يرويه عن ربه 

وهذا ( يا عبادي، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا  ( -جل جالله-الرب 
  .فيه التودد للعباد ولفت النظر إىل هذا األمر العظيم، وهذه الوصية العظيمة( يا عبادي ( النداء بـ 

والتحرمي عند أهل السنة واجلماعة أن ( لظلم على نفسي يا عبادي، إين حرمت ا: ( -جل وعال-قال 
 ما شاء على نفسه أو على خلقه، فالوجوب والتحرمي واحلق يصح عندهم أن -جل وعال-حيرم اهللا 
 على نفسه، فيحق حقا على نفسه، ويوجب واجبا على نفسه، وحيرم أشياء على -جل وعال-جيعلها اهللا 

  .نفسه، وهذه كلها جاءت ا األدلة
حق العباد على اهللا أال يعذب من مات ال :  أحق حقا على نفسه يف بعض األشياء-جل وعال-فاهللا 



يشرك باهللا شيئا، وحرم أشياء على نفسه، ومنها الظلم كما يف هذا احلديث، وهذا هو الذي يقرر يف 
رم عليه شيء، أو  مرتها عن أن حي-جل وعال-مذهب أهل السنة واجلماعة، أما غريهم فإم جيعلون اهللا 

  .أن جيب عليه شيء

)١/١٩١(  

  

 حيق من احلق على نفسه ما شاء، ويوجب -سبحانه-، وهو -جل وعال-والذي حرم على اهللا هو اهللا 
 ويوافق -جل وعال-على نفسه ما شاء، وحيرم على نفسه ما شاء، وهذا مبا يوافق صفات املوىل 

رم الظلم على نفسه، ومعىن كونه حرم الظلم على  ح-سبحانه-حكمته، وما يشاؤه يف بريته، فاهللا 
  . من أن يظلم أحدا شيئا-جل وعال-منع نفسه : نفسه أي

 مل يرد -جل وعال- ال يظلم الناس شيئا، وأنه -سبحانه وتعاىل-ويف القرآن نصوص كثرية فيها أن اهللا 
(((((( (((((((((((( ( : ( ((((( (((((( (((-سبحانه-الظلم، ومل خيتر الظلم على العباد كما قال 

: ( -سبحانه-وقال ) ٢١٣: ( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (-جل وعال-وقال ) ٢١٢(
: ( (((( (((((((  أيضا-جل وعال-وقال ) ٢١٤((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (

( (((( (((( (( (((((((( (((((((( : واآليات يف هذا كثرية متنوعة) ٢١٥((((((( (((( ((((((( ( (
  .وهكذا) ٢١٦((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (

- وصف نفسه بأنه ال يظلم أحدا شيئا، وأن الظلم ليس إليه، وأنه ال يريد الظلم -جل وعال-فاهللا 
وضع األمور يف غري : أنه هو الظلم الذي يفسر ب-جل وعال-، والظلم املنفي عن اهللا -سبحانه وتعاىل

  .مواضعها؛ ألن الظلم يف اللغة بأن يوضع الشيء يف غري موضعه
: ظليم، يعين: وهلذا قيل للحليب الذي خلط بلنب حىت يروب، فخلط قبل أن يبلغ ما يصلح به قيل له

  :أنه ظلم حيث وضع اخللط يف غري موضعه وقبل أوانه، مثل ما قال الشاعر
  وقائلة ظلمت لكم سقائي

  وهل خيفى على العكب الظليم
مظلومة، كقول الشاعر : ومنه أيضا مسيت األرض اليت حفرت الستخراج ماء وليست بذات ماء قيل هلا

  :وهو من شواهد النحو املعروفة
  إلَّا اَألواري ْأليا ما أُبينها

  والنؤي كاحلَوضِ يف املظلومة اجلَلد

)١/١٩٢(  

  



لغة دائرة على وضع الشيء يف غري موضعه الالئق به، وغري هذا التفسري أن هذه املادة يف ال: املقصود
كثري، فاملعتزلة يفسرون الظلم بأنواع، واألشاعرة يفسرون الظلم بأنواع، وعند أهل السنة هذا هو 

  .إن الظلم هو التصرف يف ملك الغري أو يف اختصاصه بغري إذنه: تعريف الظلم، فقد قال بعضهم
الشيء يف غري موضعه، وليس هو بتعريف للظلم؛ وهلذا يورد عليه أشياء يف حبث وهذا نوع من وضع 

  .معروف يف القدر يف مبحث الظلم ويف اللغة
حرمت أن أضع شيئا : يعين( إين حرمت الظلم على نفسي : (  قال-جل وعال-املقصود من هذا أن اهللا 
 -جل وعال-هذا يدل على أن اهللا و. منعت نفسي من ذلك( على نفسي ( يف غري موضعه الالئق به، 

: (  وكان قادرا عليه؛ ألن اهللا قال-سبحانه-لو أراد إنفاد وضع الشيء يف غري موضعه لكان له ذلك 
  . مل يرد ذلك-سبحانه-فهو ) ٢١٧((((( (((( ((((((( ((((((( ( (

 نفسه من وهذا احلديث أيضا دال على أنه قادر على أن يفعل، ولكنه حرم ذلك على نفسه، ومنع
 -جل وعال- وإحسانه وفضله وإنعامه ومزيد منته على عباده، قال -جل وعال-ذلك، وهذا من كرمه 

  ( .إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا : ( هنا
 حرم الظلم على نفسه، وجعل الظلم بني العباد حمرما؛ ألنه سبحانه حيب العدل وقد -جل وعال-اهللا 
السماوات واألرض على العدل، كما قرر أهل العلم أن السماوات واألرض قامت بالعدل، وال أقام 

يصلح هلا إال العدل، والعدل هو ضد الظلم؛ ألن العدل وضع الشيء يف موضعه، والظلم وضع الشيء 
  .يف غري موضعه

ا وعلى احلكمة  أجرى ملكوته وأجرى خلقه على العدل، وهو وضع األشياء يف مواضعه-سبحانه-فاهللا 
-فتحصل من هذا أن اهللا . وضع األشياء يف مواضعها الالئقة ا، املوافقة للغايات احملمودة منها: وهي

: ( ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( -سبحانه- حيب العدل ويأمر به كما قال -جل وعال
) ) )))))))))))) ))) ))))))))))) )))))))))))))٢١٨. (  

)١/١٩٣(  

  

 حرم الظلم كما يف هذا احلديث، ويف آيات كثرية مر معك بعضها، فإذا تبني ذلك فإن -سبحانه-هللا وا
: ( وهنا نظر أهل العلم يف سبب قوله( فال تظاملوا : (  جعل الظلم بني العباد حمرما فقال-سبحانه-اهللا 

وهذا فيه حبث ( ملوا وجعلته بينكم حمرما فال تظا: ( ألنه جعل بعدها( إين حرمت الظلم على نفسي 
  . على بريته-سبحانه- وصفاته اليت اتصف ا -جل وعال-واسع يف أثر أمساء اهللا 

 يف بريته، وهذا -جل وعال-فاألمساء والصفات هلا آثار يف امللكوت، آثار يف الشريعة،آثار يف أفعال اهللا 
أمر عباده -م الظلم على نفسه  ملا أقام ملكه على العدل ، وحر-سبحانه-نوع من هذه اآلثار وهو أنه 



بالعدل ، وحرم الظلم فيما بينهم ، والعباد مكلفون فإذا وقع منهم ظلم كانوا غري ممثلني ملراد اهللا 
 قد توعدهم إذ -جل وعال-الشرعي ، وإن كانوا غري خارجني على مراد اهللا الكوين ؛ فلهذا يكون اهللا 

  .ظلموا، وقد اهم عن الظلم
: ظلم النفس، وظلم النفس قسمان: األوىل: اعه حمرم، والظلم درجات جيمعها مرتبتانفإذن الظلم بأنو

؛ ألنه وضع العبادة يف غري موضعها، يف غري من -جل وعال-ظلم النفس بالشرك، وهو ظلم يف حق اهللا 
 : ( ((((((((( (((((((((( (((((( -جل وعال-تصلح له، املشرك، فكل مشرك ظامل لنفسه كما قال 

)))) ) ))))))))))) ))))) )))))))) )))))) )))))))))))) )))))))) ))))))))))) )))))))))٢١٩. (  
من ظلم النفس أن يظلم النفس، بأن يعرضها من العذاب والبالء مبا ال يصلح هلا، وهذا : والقسم الثاين

 وعدم أداء -جل وعال-ظلم من العبد لنفسه بأي شيء؟ بارتكاب احلرام والتفريط فيما أوجب اهللا 
احلقوق، فهذا ظلم للنفس ملا ؟ ألن من حق نفسك عليك أن تسعدها يف الدنيا واآلخرة، فإذا عرضتها 

  .-جل جالله-للمعصية فقد ظلمتها؛ ألنك مل جتعلها سعيدة بل جعلتها معرضة لعذاب اهللا 

)١/١٩٤(  

  

يع حقوقهم بعدم أداء احلق الذي أوجبه ظلم العباد، وظلم العباد معناه التفريط، أو تضي: واملرتبة الثانية
:  هلم، فمن فرط يف حق والديه فقد ظلمهم، ومن فرط يف حق أهله فقد ظلمهم ، يعين-جل وعال-اهللا 

مل يكن معهم على األمر الشرعي، بل ارتكب حمرما أو فرط يف واجب فقد ظلمهم، ومن اعتدى على 
  .ى ما خيتصون به فقد ظلمهم، وهذا كله حمرمأموال الناس أو على أعراضهم أو على أنفسهم أو عل
 وإمنا يأخذ احلق -أن يظلم أحد أحدا شيئا: يعين-فإذن الظلم بأنواعه حرام، وال جيوز شيء من الظلم 

  -ال يظلم بعضكم بعضا: يعين-( فال تظاملوا : (  بعد ذلك-جل وعال-الذي له، قال 
أن األصل يف اإلنسان أنه : كلكم ضال يعين( دكم يا عبادي، كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أه( 

جل -على الضاللة، األصل يف اإلنسان من حيث اجلنس أنه ظلوم وجهول، ومها سببا الضالل، قال 
: ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( -وعال

)) )))))))))))) )))))))))))))) ) ))))))) )))))))) ))))) ))))))) ) )))))))))) ))))))))))) )))))٢٢٠ (
.  

فاألمانة هي أمانة التكليف، وملا كان اإلنسان ظلوما جهوال كان األكثر فيه أن يكون ضاال؛ وهلذا أكثر 
يدل ( كلكم ضال إال من هديته : ( الناس ضالون، وهذا جاء يف القرآن يف نصوص كثرية، قوله هنا

 عليه باهلداية، وهذه اهلداية -جل وعال-لى أن األمر الغالب يف عباد اهللا أم ضالون إال من من اهللا ع
  .اطلبوا مين اهلداية أهدكم إليها: يعين( فاستهدوين أهدكم : (  قال-جل وعال-تطلب من اهللا 



)١/١٩٥(  

  

فال بد من ابن آدم أن يسعى يف  -جل وعال-وهذا يدل على رغبة ابن آدم يف اهلداية إن طلبها من اهللا 
، وهذا مرتبط مبسألة عظيمة من مسائل القدر، -جل وعال-أسباب اهلداية، فإذا رغب فيها وفقه اهللا 

 يعامل عباده بالعدل، وخص طائفة منهم بالتوفيق، وهو أنه يعينهم على ما فيه -جل وعال-وهي أن اهللا 
كان قبل البعثة : يعين) ٢٢١((( (((((( (((((((( ( (( ( (((((((كلكم ضال : ( -سبحانه وتعاىل-رضاه 

اطلبوا مين اهلداية : يعين( كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم : ( ضال فهداه إىل الطريق
  .أهدكم إليها

، واملقتصد، والظامل لنفسه، كل ينبغي عليه -السابق باخلريات: يعين-الكامل : اهلداية يطلبها كل أحد
 يف الصالة سورة -جل وعال-؛ هلذا فرض اهللا -جل وعال- أن يطلب اهلداية من اهللا بل جيب عليه

: ( ((((((((( ((((((((((( -جل وعال-من الدعاء قوله : الفاحتة، ومن أعظم ما فيها قوله يعين
  .فطلب اهلداية للصراط املستقيم) ٢٢٢((((((((((((((( ( (

 أن تطلب منه اهلداية إىل -جل وعال-ا تطلبه من اهللا أعظم م: هذا من أعظم املسائل وأجلها، يعين
هداية إىل الطريق، مبعىن اإلرشاد إليه والتوفيق له، واهلداية مبعىن : الصراط املستقيم، واهلداية مرتبتان

  .اإلرشاد منها شيء قد جاء به الرسول عليه الصالة والسالم
جل -داية الداللة واإلرشاد اليت تسأل اهللا ه: فهداية الداللة واإلرشاد متت وقامت، ومنها اهلداية

 أن يعطيك إياها، أن تكون مرشدا إليها؛ ألن االلتفات إىل اإلرشاد نوع من االهتداء، فهداية -وعال
واهلداية اليت يف القرآن موجودة بني ظهراين املسلمني مل يفقد منها شيء وهللا احلمد، لكن من ( النيب 

  داية؟يوفق إىل أن يرشد إىل هذه اهل
هداية الداللة واإلرشاد، وليست هي اهلداية اليت مبعىن أن دي غريك، هذه اهلداية : فإذن املرتبة األوىل

 أن يدلك -جل وعال-أن تطلب من اهللا : هداية الداللة واإلرشاد، يعين: اليت هي طلب اهلداية مرتبتان
  ( .ويرشدك على أنواع اهلداية اليت جاء ا املصطفى 

)١/١٩٦(  

  

ومنه أيضا التوفيق هلا، فإذا دللت عليها فتسأل اهللا أن يوفقك التباعها، هذه واحدة، ويدخل يف ذلك 
  .قصد اإلسالم، ويدخل يف ذلك اهلداية إىل شيء معني منه

 ويرضى؛ -جل وعال-اهلداية إىل تفاصيل اإلميان واإلسالم، وما حيب اهللا : والنوع الثاين أو املرتبة الثانية
 -جل وعال-يل اإلميان كثرية، وألن تفاصيل اإلسالم كثرية؛ وألن تفاصيل ما حيب اهللا ألن تفاص



  .جل وعال ويأباه كثرية متنوعة-ويرضاه، وتفاصيل ما يسخطه اهللا 
 أن يهديك هذا خروج من نوع من أنواع الضاللة؛ ألن عدم املعرفة -جل وعال-فكونك تسأل الرب 

داية هذا نوع من البعد عن الصراط، املقصود أن هذا النوع من اهلداية عدم العلم مبا حيب اهللا وما به اهل
 أن يهديك إىل تفاصيل الصراط ، تفاصيل اإلميان، تفاصيل اإلسالم، تفاصيل -جل وعال-تطلب اهللا 

يا : ( -جل وعال- أعلى، قال -جل وعال-االعتقاد؛ حىت تعلمه فتعمل به فتكون مرتبتك عند اهللا 
جل -وهذا من أعظم املطالب، نسأل اهللا (  إال من هديته فاستهدوين أهدكم عبادي، كلكم ضال

  . أن يهدينا سواء السبيل-وعال
 -سبحانه وتعاىل-الرزاق هو اهللا ( يا عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم : ( قال

 ممسك هلا كما قال يف فاحتة والرزق منه، واألرزاق بيده يصرفها كيف يشاء، فهو الذي إذا فتح رمحة فال
: ( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( سورة فاطر

) ) ) ))))))))) )))) ))))) ))))))))٢٢٣. (  
كلكم جائع إال من أطعمته : ( -جل وعال-ومن ذلك األرزاق اليت تسد ا اجلوارح، فقال 

 إياها -جل وعال-وإطعام اجلائع ورزق الفقري وأشباه ذلك هذه من سأل اهللا ( أطعمكم فاستطعموين 
 يعطيه، سواء أكان كافرا أم كان مسلما، أكان عاصيا أم كان صاحلا؛ ألن ذلك من -سبحانه-فإن اهللا 

  .أنواع الربوبية، من آثار الربوبية

)١/١٩٧(  

  

 الكافر، أو بالصاحل دون الطاحل، فاجلميع سواء يف  غري خاصة باملسلم دون-جل وعال-وربوبية اهللا 
 اجلميع ويهب األوالد -سبحانه وتعاىل- بإفراد ربوبيته، فريزق -جل وعال-تعرضهم آلثار عطاء اهللا 

يا عبادي، : ( -سبحانه-للجميع، وجييب دعوة املضطر من اجلميع، وهكذا يف إفراد الربوية، فقوله 
 وسأله الطعام ، سأله -جل وعال-من استطعم اهللا ( طعموين أطعمكم كلكم جائع إال من أطعمته فاست

  . قد جييب دعاءه-جل وعال-الرزق فإن اهللا 
يا عبادي، ( وهذا على حنو ما سبق، ( يا عبادي، كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم : ( قال

إنكم ختطئون بالليل (  لكم إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر
: والنهار، اخلطأ هنا مبعىن اإلمث؛ ألن اخلطأ الذي هو مبعىن اخلطأ، أو عدم التعمد هذا معفو عنه، وهنا قال

  ( .إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا ( 
ناه العمل باإلمث، وهذا تعملون باخلطايا، تعملون اخلطيئة، وهذا مع: أي" ختطئون"فاخلطيئة املقصود بـ 

 عفا عن هذه األمة اخلطأ -جل وعال-يغفر باالستغفار والتوبة واإلنابة، فليس املراد طبعا اخلطأ؛ ألن اهللا 



: ( ((((((( (( (((((((((((((  يف آخر سورة البقرة-سبحانه-والنسيان وما استكرهوا عليه، كما قال 
) ) ) ))))))))))) )))) ))))))))) )))٢٢٤ (.  

جل -هذا مقيد مبا هو غري الشرك، أما الشرك فإن اهللا . فاستغفروين وأنا أغفر الذنوب مجيعا: قال
سبحانه - يغفره -جل وعال- ال يغفره إال ملن تاب وأسلم، أما غري الشرك مما هو دونه فإن اهللا -وعال
  . إذا شاء أو ملن تاب-وتعاىل

)١/١٩٨(  

  

 ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( : ( يف آخر سورة الزمر-سبحانه-قال 
أمجع املفسرون ) ٢٢٥(( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ( (

ن مل) ٢٢٦: ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ( (من الصحابة ومن بعدهم أا يف التائبني، فـ
: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( تاب ، وقوله يف سورة النساء

( ((( ((((( ((((((( غري داخل يف املغفرة، " ال يغفر أن يشرك به الشرك) "٢٢٧((((( (((((((( ( ( (
  .يف حق غري التائب: يعين) ٢٢٨((((( (((((((( ( ( (

من تاب تاب اهللا عليه، فيغفر اهللا ذنبه أيا كان الشرك أو ما دونه، ومن مل يتب فإن كان فحصل لنا أن 
مشركا فإن اهللا ال يغفر الشرك، وإن كان ذنبه ما دون الشرك فإنه حتت املشيئة، إن شاء غفر له وإن 

  .مقيد مبا ذكرت لك( وأنا أغفر الذنوب مجيعا : ( شاء عذبه بذنبه، فإذن قوله هنا
اطلبوا مين املغفرة فأنا أغفر ذلك لكم، احلقيقة احلديث طويل، وكل : يعين( تغفروين أغفر لكم فاس( 

يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، : ( كلمة حتتاج إىل بيان وإىل تفصيل، فلعلي أمجل فيما يأيت
 -سبحانه- فإن اهللا -جل وعال-وهذا ألجل كمال الغىن، كمال غىن املوىل ( ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين 

 غين عن العباد ولن -سبحانه-ذو الكمال يف أمسائه وصفاته، ومن أمسائه الغين، ومن صفاته الغىن، فهو 
  . بل هو الغين عن خلقه أمجعني-سبحانه وتعاىل-يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره 

 أجل -سبحانه-ل هو ب( إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين، ولن تبلغوا ضري فتضروين : ( وكما قال هنا
  .وأعظم من أن يؤثر العباد فيه نفعا أو ضرا، بل هم احملتاجون إليه املفتقرون إليه من مجيع اجلهات

)١/١٩٩(  

  

ما -يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم : ( قال
 بل هم املنتفعون، -جل وعال-املنتفع منها الرب أن تقوى العباد ليس : يعين( زاد ذلك يف ملكي شيئا 



 وهم احملتاجون -سبحانه- وهم احملتاجون أن يطيعوا رم -سبحانه وتعاىل-فهم احملتاجون أن يتقوا اهللا 
  . من أنفسهم خريا-جل وعال-أن يتقربوا إليه، وأن يتذللوا بني يديه، وأن يروا اهللا 

 هو -سبحانه وتعاىل- عن عباده الذي ال حيتاج إليهم؛ إن اهللا  فهو الغين-سبحانه وتعاىل-وأما اهللا 
الكامل يف صفاته، الكامل يف أمسائه الذي ال حيتاج إىل أحد من خلقه، تعاىل اهللا وتقدس عما يقول 

  .الظاملون علوا كبريا
-يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم : ( قال
جل - ال يضر إال نفسه، وال حيتاج اهللا -جل وعال-الذي يعصي اهللا (  نقص ذلك من ملكي شيئا ما

جل - وهذا يعظم به العبد الرغب يف اهللا -سبحانه وتعاىل- إىل طاعته، وال يضره أن يعصيه -وعال
  . إليه هو ذو الفضل واإلحسان، وذو املنة واإلكرام، والعباد هم احملتاجون-سبحانه-؛ ألنه -وعال
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا يف صعيد واحد فسألوين، فأعطيت كل : ( قال

: املخيط املراد به( ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر -واحد منهم مسألته 
  .ر شيئااإلبرة السميكة إذا أدخلت يف البحر مث أخرجت فإا ال تأخذ من ماء البح

 يف صعيد واحد سأل كل واحد -جل وعال-فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا اهللا 
 شيئا إال كما ينقص -جل وعال-ما نقص ذلك من ملك اهللا -مسألته، فأعطى اهللا كل واحد ما سأل 

ن البحر شيئا فإا ال تنقص م-املخيط، كما تنقص اإلبرة من احلديد إذا أدخلت يف البحر، مث خرجت 
 واسع، وألن ملكوته عظيم، وحاجات العباد ليست بشيء -جل وعال-يذكر، وهكذا؛ ألن ملك اهللا 

  .-جل وعال-يف جنب ملكوت اهللا 

)١/٢٠٠(  

  

 -جل وعال- وملك اهللا -بعض ما يف األرض يكفي العباد أمجعني: يعين-فإم يعطون مما يف األرض 
أا صغرية : يعين-يف كرسي الرمحن إال كدراهم ألقيت يف ترس واسع، وما األرض والسماوات السبع 

 وهذا إذا أعطي -والسماء اليت تقرب منهم: يعين-، فحاجات العباد متعلقة باألرض وما حوهلا -جدا
كل أحد ما سأل فإنه يعطى مما يف األرض، وهذا شيء يسري جدا بالنسبة ملا يف األرض، فكيف بالنسبة 

  .عالإىل ملكوت اهللا جل و
إمنا هي ( يا عبادي، إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها : (  بعد ذلك-جل وعال-قال 

 فإمنا األمر راجع إىل أعمالكم، مل خيلق اهللا -أن املقصود من إجيادكم االبتالء والتكليف: يعين-أعمالكم 
 حمتاج أن -سبحانه-نه  اخللق ألم سينفعوه، أو ألنه خيشى منهم أن يضروه، أو أل-جل وعال-

  .يعطيهم، بل إمنا هو االبتالء، ابتالؤهم ذا التكليف ذا األمر العظيم، وهو عبادته سبحانه



: ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( كما قال
: ( -جل وعال-وكما قال ) ٢٢٩(((((((((( ( ( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( 

 )))))) ))))))) )))) ))))))) ))))))) )))) )))) ))))))))))))) )))) ))))))))) )))))))) )))))))) )))))
) ) ))))))))))) )))))))))) ))) )))))))))) )))) )))) )))) )))) ))))))))))) ))) )))))))٢٣٠. (  

 عن عباده أعظم الغىن، وهم حمتاجون إليه، واالبتالء حصل خبلقهم، فابتلى -ىلسبحانه وتعا-فغىن اهللا 
-وقوله ( إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم : ( اهللا العباد حبيام، ونتيجة هذا االبتالء أن أعماهلم ستحصى

 فمنها العد: اإلحصاء مبعىن العد التفصيلي واحلفظ؛ ألن اإلحصاء له مراتب" أحصيها: "-جل وعال
: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( -جل وعال-التفصيلي، ومنها احلفظ وعدم التضييع، كما قال 

) ) ))))))) ))))))))))))) )))))) )))))))) )))))))))) ))))٢٣١. (  

)١/٢٠١(  

  

ل واإلحصاء يشمل معرفة التفاصي) ٢٣٢: ( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ( (-جل وعال-وكما قال 
يعين تكتب عليكم ( فإمنا هي أعمالكم أحصيها : ( وكتابة ذلك، ويشمل أيضا احلفظ وعدم التضييع

  بتفاصيلها، وأعرفكم إياها بتفاصيلها، وأحفظها لكم فال تضيع
 فيه، فمن فعل السيئات -جل وعال-احلسنات باحلسنات، والسيئات مبا حيكم اهللا ( مث أوفيكم إياها ( 

  .ومن فعل احلسنات فهو على رجاء أن يكون من الناجنيفهو على خطر عظيم، 
ألن العبد هو احلسيب ( فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه : ( قال

كل نفس تعلم ما تعمل وصواا ) ٢٣٣: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (على نفسه
 (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( : ( ((((وخطأها، ولو ألقت املعاذير

 -جل وعال-فليثن على اهللا : يعين( فمن وجد خريا فليحمد اهللا : ( قال) ٢٣٤((((((((((((( ( (
  .بذلك؛ ألنه هو الذي أعانه

أقام  -سبحانه-ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه؛ ألن العبد هو الذي جىن على نفسه، واهللا 
  .احلجة وبني احملجة، وسلك بنا السبيل األقوم، فاألمر واضح والعباد هم الذين جينون على نفسهم

  ( .اللهم، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت ( 
  احلديث اخلامس والعشرون
  ذهب أهل الدثور باألجور

يا رسول اهللا، ذهب أهل : قالوا(  رسول اهللا أن ناسا من أصحاب: ( -رضي اهللا عنه أيضا-عن أيب ذر 
قال رسول اهللا . يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم: الدثور باألجور



إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة : أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون( 
ليلة صدقة، وأمر مبعروف صدقة، و ي عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، صدقة، وكل

أرأيتم لو وضعها يف حرام، أكان : قال! يا رسول اهللا، أيأيت أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟: فقالوا
  .رواه مسلم ( عليه وزر؟ كذلك لو وضعها يف احلالل كان له أجر 

)١/٢٠٢(  

  

-عليه الصالة والسالم-قالوا للنيب (  أن ناسا من أصحاب رسول اهللا: ( وهذا احلديث عن أيب ذر أيضا
أن أهل الغىن ذهبوا باألجر عند : ذهب أهل الدثور يعين( يا رسول اهللا، ذهب أهل الدثور باألجور : 
  .؛ ألن هلم أمواال يتصدقون ا، والصدقة أمرها عظيم-جل وعال-اهللا 
وم، ويتصدقون بفضول يصلون كما نصلي، ويصومون كما نص: قالوا ذهب أهل الدثور باألجور( 

 ميزهم بأم يتصدقون، فيصلون كما نصلي، ويصومون كما -جل وعال-أن اهللا : يعين( أمواهلم 
  .نصوم، لكن متيزوا عنا بالصدقة، فذهب أهل الدثور بأجور الصدقة

أوليس قد جعل اهللا لكم ما : ( -عليه الصالة والسالم-بني هلم أن معىن الصدقة واسع، فقال ( فالنيب 
 للفقراء، بل ولعامة املسلمني األغنياء -جل وعال-وهذا فيه احلث على مساع ما جعل اهللا ( تصدقون به 

  .والفقراء مجيعا من أنواع الصدقات اليت ال تدخل يف الصدقات املالية
وهذا مبين على معىن الصدقة يف الشريعة؛ فإن الصدقة يف الشريعة ليست هي الصدقة باملال، والصدقة 

إيصال اخلري والنفع للغري؛ وهلذا :  نوع من أنواع الصدقة، فالصدقة إيصال اخلري، تعريف الصدقةباملال
  . بأنه متصدق على عباده-جل وعال-يوصف اهللا 

: ملا سألوه عن مسألة القصر يف السفر قال(  أن النيب -رمحه اهللا-كما ثبت يف صحيح مسلم بن احلجاج 
: (  يقول يف سورة النساء-جل وعال-ل اهللا، هاحنن قد أمنا، واهللا يا رسو: قالوا( ( صدقة من اهللا ( 

 )))))))))))) ))) )))))))) )))) ))))))))))) )))) ))))))))))) ))) ))))))) )))))))))) ))))))))
صدقة من اهللا عليكم، : -عليه الصالة والسالم-فقال . وقد أمنا) ٢٣٥((((((((( (((((((((( ( ( (

   ( .فاقبلوا صدقته
إيصال اخلري للغري، : يوصل اخلري وما ينفعهم هلم، فالصدقة:  يتصدق على عباده، مبعىن-جل وعال-فاهللا 

قد يكون العبد يوصل اخلري لنفسه فيكون : وقد يكون هذا اإليصال متعديا، وقد يكون الزما، يعين
  .متصدقا، ويوصل اخلري لغريه فيكون متصدقا على غريه

)١/٢٠٣(  

  



عليه -عناها يف الشريعة عام، ومنها الصدقة باملال؛ فإا إيصال اخلري والنفع للغري، قال فالصدقة م
إن بكل تسبيحة : ( ألن معىن الصدقة عام( أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون : ( -الصالة والسالم

  ( .صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل ليلة صدقة 
  : ذه األربع ألمرين-المعليه الصالة والس-مثل 
أا من أنواع الذكر اللساين، فمثل ا على أنواع الذكر األخرى؛ ألن هذه أفضل الذكر، كما : األول

سبحان اهللا، واحلمد : أحب الكالم إىل اهللا أربع: (  قال-عليه الصالة والسالم-ثبت يف الصحيح أنه 
  ( .هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب 

 من الذكر، -جل وعال-ربع هي أحب الكالم إىل اهللا، فهي أعظم ما تتقرب به إىل اهللا فهذه األ
ألن فيها األجر العظيم، فتصل بالتسبيحة ( إن بكل تسبيحة صدقة : ( وتتصدق به على نفسك، فقال
  .نفسك بأنواع اخلري واألجر

:  نوع من الصدقة متعد، فقال إىل-عليه الصالة والسالم-كذلك التحميد والتهليل والتكبري، مث انتقل 
هذا متثيل ألنواع الصدقات اليت فيها التعدي النفع، ( وأمر مبعروف صدقة، وي عن منكر صدقة ( 

هو ما علم حسنه، واألمر به يف الشريعة، فما عرف يف الشريعة : فذكر األمر باملعروف، واملعروف
  .حسنه، فهو معروف

وءه ونكارته، فمن أمر مبا عرف يف الشريعة حسنه فقد أمر ما عرف يف الشريعة س: -ضده-واملنكر 
جل - وأعاله الشرك باهللا -وهو ما أنكر يف الشريعة-باملعروف، وأعاله التوحيد، ومن ى عن املنكر 

  . فقد ى عن املنكر، فإذن كل أمر مبعروف صدقة لك، وكل ي عن املنكر صدقة-وعال
نواع الصدقات، فمن الزم العلم تعلما وتعليما فإنه يتصدق يف وتعليم العلم يدخل يف ذلك، فهو من أ

كل حلظة متر عليه على نفسه، وكذلك على غريه؛ وهلذا أهل العلم أعظم الناس أجورا إن صلحت 
  .نيام
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البضع املراد به يف اللغة بعض الشيء؛ ألن البضع والبعض فيها قلب ( ويف بضع أحدكم صدقة : ( قال
البعض، والبضع مقلوبة هذه عن األخرى، فمعىن البضع البعض، : يعين" ب ع ض"، و"ب ض ع"

ولكنهم كنوا به عن بعض ابن آدم، وهو فرجه، وهذا من شريف الكالم؛ حيث يذكر ما يستحيا عن 
  .ذكره وال حيسن ذكره يف كلمات تدل عليه، وال يكون هلا وقع ينايف األدب يف السمع

وهو ذكر -فيما يأتيه املرء بفرجه : يعين( ويف بضع أحدكم صدقة : ( -معليه الصالة والسال-قال 
  ! ( .يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟: (  صدقة، فاستغربوا؛ قالوا-الرجل



! ويكون له فيها أجر؟( املراد متام الشهوة، : ماء الرجل الذي يرتله، يعين: املراد بالشهوة هنا املاء، يعين
أرأيتم : ( -عليه الصالة والسالم-فقال ! املرء يأيت شهوته، ويرتل ماءه، ويكون له بذلك أجر؟: يعين( 

  ( . يف حرام -لو وضع الشهوة: يعين-لو وضعها 
وهذا ( أرأيتم لو وضعها يف حرام : ( والذي يوضع هو ماء؛ هلذا فسرت الشهوة هنا بأا املاء، قال

  . العكسيسمى استدالل العكس، أو قياس
-وهذا ( بلى، فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر : لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر قالوا( 
- إذا أتى ا احلالل، وابتلى اهللا -أن ما يفعله املرء من هذه األفعال اليت هي من قبيل الشهوات: يعين

أنه يؤجر على -ها يف احلرام  العبد ذه الشهوة، فجعلها يف احلالل، وباعد نفسه عن وضع-جل وعال
  .ذلك، وهذا هو الظاهر

هل يؤجر بإتيانه احلالل بال نية، أم يؤجر بإتيانه احلالل بنية؟ فقالت : واختلف أهل العلم يف هذه املسألة
هذه الشهوات اليت ابتلى اهللا ا العبد إذا جعلها يف احلالل فإنه يؤجر عليها بال نية، على ظاهر : طائفة

-ث، وتنفعه النية العامة، وهي نية الطاعة نية اإلسالم، فإنه باإلسالم حيصل له نية الطاعة هللا هذا احلدي
  . فيما يأيت، وفيما يذر النية العامة، وهذا قول طائفة من أهل العلم-جل وعال
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رام هذا احلديث حممول على غريه من األحاديث، وهو أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن احل: وقال آخرون
فإنه يؤجر على ذلك؛ ألن -إىل احلالل بنية، فإذا صرف نفسه عن مواقعة الزنا إىل مواقعة احلالل بنية 

تدل على أنه إمنا يؤجر على ما يبتغى به -األحاديث األخر، والقواعد العامة، وكذلك بعض األيات 
  .-جل وعال-وجه اهللا 

وأيضا يف ( قة تبتغى ا وجه اهللا إال أجرت عليها إنك لن تنفق نف: ( قال( قد ثبت يف الصحيح أن النيب 
: ( ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( -جل وعال-أية النساء قال 

 )))) ))))))))) )))))))))))) ))))))) )))))))) ))))) ) )))))))) )))))) ))))))))) )))) ))))))))) ))))
فدل يف اآلية على إشتراط ابتغاء مرضاة اهللا، ودل يف ) ٢٣٦(((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((( (((

  .فإنه يؤجر عليها يف العبد-احلديث أيضا على أن النفقة إذا ابتغي ا وجه اهللا 
فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من احلديث على غريه من النصوص مما يكون العبد به منصرفا عن 

 احلالل بنية، فإذا قام يف قلبه أنه لن يأيت احلرام، بأن اهللا أباح له احلالل ليقتصر على احلالل احلرام إىل
فإنه يؤجر على ما يأيت من احلالل، ويؤجر علي شهوته يف هذه النية، وإمنا األعمال -دون احلرام 

  .بالنيات



  احلديث السادس والعشرون
  كل سالمى من الناس عليه صدقة

كل سالمى من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس : ( قال( أن النيب ( وعن أيب هريرة 
تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها، أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة 

رواه البخاري ( الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة 
  .سلموم
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هذا احلديث من حيث تفاصيل الصدقات يكفي عنه ما مر معنا يف احلديث السابق؛ ألن هذه اليت 
عليه -ذكرت بعضها من الصدقات الذاتية، وبعضها من الصدقات املتعدية، لكن الذي يظن منه قوله 

  .ا العظام أو املفاصلسالمى هذه املقصود منه( كل سالمى من الناس عليه صدقة : ( -الصالة والسالم
الصالت بني العظم والعظم، أو : مفاصل العظام، يعين: العظام، ومنهم من قال: من أهل العلم من قال

 من عليه ذه، فخلقك يف أحسن تقومي، -جل وعال-العظام أنفسها، فعظام اإلنسان كثرية، واهللا 
 جعلك يف حمط االبتالء، فهل تشكر وجعلك يف تصرفك يف عظامك، وما ابتالك به يف شكر هذه النعمة،

  .أم ال تشكر؟
كل عظم من أعظم ابن آدم، أو : يعين(  سالمى من الناس -هنا-كل : ( -عليه الصالة والسالم-فقال 

نعلم من األصول أا من " عليه: "كل عظم أو كل مفصل من مفاصل جسد ابن آدم عليه صدقة، فقوله
فشكر نعمة البدن، نعمة العظام، نعمة : لنعمة واجبألفاظ الوجوب، فيدل على أن شكر هذه ا

  .واجب... املفاصل
جيب عليه على كل : يعين( كل سالمى من الناس عليه صدقة ": ( عليه صدقة: "دل على الوجوب قوله

مفصل أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة، وتكون شكرا هلا، هذه اليت ذكرت أمثال لبعض 
أال يستعمل هذه -ليت ا خيلص املرء من اإلمث يف عدم شكر نعمة البدن الصدقات، والصدقة الواجبة ا
  .املفاصل يف معصية اهللا جل وعال

فإذا كان يوم من األيام سلم يف ذلك اليوم من احملرمات اليت فعلها ذه املفاصل، أو سلم من ترك أداء 
ب يف ذلك اليوم، فكل مقتصد الواجبات، واستعمل املفاصل يف أداء الواجبات، فقد أدى الشكر الواج

فاعل للواجب تارك احملرم يف يوم قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب الذى جيب عليه لنعمة : يعين-
  .البدن
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القولية، والعملية، واملالية، وأن يأيت : مث هناك شكر مستحب، وهو أن يأيت بأنواع الصدقات املستحبة
هي أن تستعمل اآلالت : واجبة، ومستحبة، فالواجبة: صدقات نوعانبنوافل العبادات املتنوعة، فإذن ال

  .يف الطاعة، وأن تبتعد ا عن احلرام، فإذا فعلت ذلك فقد أديت شكر تلك اآلالت
كل يوم تطلع فيه ( ( كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة : ( -عليه الصالة والسالم-قال 

لنصوص ويف اللغة ويراد ا أكثر من يوم، فيكون عدة أيام إذا كان قد تأيت يف ا" يوم"كلمة ( الشمس 
ساعة، وقد تكون ساعات كثرية، وهذا له فوائده املعروفة يف اللغة، : جيمعها شيء واحد، كما أنه يقال

  .والبالغة
علمنا أن ( تطلع فيه الشمس ( فلما قيده بـ ( كل يوم تطلع فيه الشمس : ( قال هنا: املقصود
كما نقول يف كل : كل يوم من طلوع الشمس إىل طلوعها املرة األخرى، يعين:  يوما، يعينالوجوب

-أن تشكر اهللا -املفاصل، العظام : أربع وعشرين ساعة جيب عليك جتاه هذه النعمة، وهي نعمة البدن
  . عليها -جل وعال
 يف العدل احلكم بينهما يدخل" تعدل( "تعدل بني اثنني صدقة : (  بقوله-عليه الصالة والسالم-فمثل 

) ٢٣٧: ( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( (بالعدل، يدخل يف ذلك الصلح فيما يصلح به كما قال
  .وأشباه ذلك من األعمال اخلرية

اإلعانة يف كل ما حيتاج إليه ( وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة : ( قال
تعينه يف سيارته، تعينه يف إصالح شيء فيها، تعينه يف اإلركاب، تساعد كبري :  الصدقاتهذا من أنواع
إىل آخره، كل هذا من أنواع الصدقات اليت حيصل ا شيء من شكر نعمة املفاصل ... السن أو احملتاج

  .والعظام
ومتيط األذى عن ( وهذا واضح ( والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة : ( قال

هذه أمثلة متنوعة للصدقات الالزمة واملتعدية، وجاء يف رواية، وجيزئ من ذلك يف ( الطريق صدقة 
  (وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما املرء من الضحى : ( الصحيح
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فقد أديت الشكر املستحب هلذه -فإذا استعملت هذه املفاصل يف ركعتني تركعهما من الضحى 
  .لاملفاص

  احلديث السابع والعشرون
  الرب حسن اخللق



الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت ( ( قال رسول اهللا : قال( وعن النواس بن مسعان 
  رواه مسلم( أن يطلع عليه الناس 
استفت : قال. نعم: قلت. جئت تسأل عن الرب: فقال( أتيت النيب : ( قال( وعن، وابصة بن معبد 

ما اطمئنت إليه النفس، واطمئن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، : ربقلبك، ال
أمحد بن حنبل، والدارمي بإسناد : حديث حسن، رويناه يف مسندي اإلمامني( وإن أفتاك الناس وأفتوك 

  .حسن
: ( قال( نيب ، عن ال-رضي اهللا تعاىل عنه-هذا احلديث من األحاديث اجلوامع، وهو حديث النواس 

، -جل وعال-فيكون الرب فيما بني العبد وبني ربه : الرب أنواع" الرب حسن اخللق( "الرب حسن اخللق 
  .ويكون الرب فيما بني العبد وبني الناس

 املختلفة، -جل وعال- هو باإلميان، وإتيان أوامر اهللا -جل وعال-فالرب الذي بني العبد وبني ربه 
: ( ((((((((( (((((((( ((((  يف سورة البقرة-جل وعال- النهي كما قال وامتثال األمر، واجتناب

 )))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))) )))))))))))))))))) )))))))) )))))))))))) )))))) )))))))
))))))) )))))))) )))))))))))))))) ))))))))))))))) )))))))))))) ))))) )))))))) )))))) ))))))))) )))

  .اآلية) ٢٣٨(((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
جل -، فهذا النوع من الرب يأيت يف القرآن كثريا، واهللا -جل وعال-فذكر الرب الذي جيب على العبد هللا 

هذا من األبرار :  هذه اآلية، فيقال هو الذي جعل هذا برا، فالعبد من أهل الرب إذا قام مبا جاء يف-وعال
  .إذا امتثل ما يف هذه اآلية، وابتعد عما يكرهه اهللا جل وعال
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: ( -عليه الصالة والسالم-الرب مع اخللق، وهذا مجاعه حسن اخللق؛ وهلذا قال : والقسم الثاين من الرب
 -كما ذكرنا لك-وحسن اخللق ( حسن اخللق : ( فجمع الرب يف عبارة وجيزة وهي( الرب حسن اخللق 

جيمعه أنه بذل الندى، وكف األذى، وأن حتسن إىل اخللق، وأن جتزي بالسيئة احلسنة، وأن تعامل الناس 
  .مبا فيه عفو عن املسيء، وكظم للغيظ، وإحسان للخلق

فهو من ذوي حسن -فمن كان باذال للندى، غري منتصر لنفسه، كافا األذى، مقدما املعروف للخلق 
كان حسن -اخللق فيما بني الناس، فإن مجع إليك ما يستحب من ذلك، وما جيب من حقوق العباد 

  .اخللق عنده شرعيا
فإذا حسن اخللق الذي يكون فيه امتثال ملا جاء يف الشرع من صفات عباد اهللا املؤدين حلقوقه وحقوق 

إىل آخره، ... املالئكة واليوم اآلخرعباده، هذا يكون معه الرب، فالرب إذن درجات؛ ألن اإلميان باهللا و



  .إىل آخره، هذا درجات، ومعاملة اخللق درجات... وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
أن درجة الرب ختتلف بإختالف ( الرب حسن اخللق : ( -عليه الصالة والسالم-فتحصل من هذا أن قوله 

  .وق اخللق الواجبة واملستحبةحسن اخللق، والرب إذا أردته فهو حسن اخللق؛ ألنه بذلك تؤدي حق
 -وهو ما يقابل الرب-عرف اإلمث ( واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس : ( قال

 -عليه الصالة والسالم-وهذا من امليزان الذي ميكن تطبيقه، وهو . شيء ظاهر، وشيء باطن: بشيئني
اإلمث ما حاك يف : ( ه األمة، فقال لك الرؤوف الرحيم ذ-عليه الصالة والسالم-، بل هو ...ممن

  .وهو األمر الظاهر( وكرهت أن يطلع عليه الناس ( هذا أمر باطن، ( نفسك 
فإذا أتيت إىل شيء مشتبه عليك فحاك يف نفسك، هل هذا من اإلمث أم من الرب، وترددت فيه ومل تعلم 

  .فهذا هو اإلمث-ليه الناس أنه من الرب، وانضم إىل ذلك الظاهر أنك لو فعلته كرهت أن يطلع ع
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شيء باطن متعلق بالقلب، وهو أنه حيوك يف النفس، وتتردد يف فعله النفس، ويف : فاإلمث جيمعه شيئان
عليه -الظاهر يكره أنه لو عمله أن يطلع عليه الناس، فهذا يدل على أنه إمث، وهذا وصف عظيم منه 

ن اخللق ببذل الندى، وكف األذى، والعفو عن املسيء، حس:  للرب واإلمث، فالرب-الصالة والسالم
  .والصفح عن املخطئ يف حقه

  .ما حاك يف نفسك وجهه، وكرهت أن يطلع عليه الناس فيما لو فعلته ظاهرا: واإلمث
: فقلت. جئت تسأل عن الرب: فقال( أتيت رسول اهللا : ( وعن وابصة بن معبد قال: يف الرواية األخرى

ما حاك يف النفس، : ما اطمئنت إليه النفس، واطمئن إليه القلب، واإلمث: قلبك، الرباستفت : قال. نعم
  ( .وتردد يف الصدر 

عليه -فاحلديث األول ذكر فيه . بر متعلق حبق اهللا، وبر متعلق حبق العباد: ذكرت لكم أن الرب نوعان
: فقال( نا ذكر الرب بعامة وه( الرب حسن اخللق : (  الرب املتعلق حبق الناس فقال-الصالة والسالم
عن الرب، هل هذا الشئ من الرب أم ليس من الرب، هل هو من الطاعة أم ليس من : يعين( استفت قلبك 

  الطاعة ؟
أنه مل يصر يف القلب تردد من : يعين( ما اطمئنت إليه النفس، واطمئن إليه القلب : استفت قلبك، الرب( 

ليه الناس، وهذا يعم مجيع أنواع الطاعات، وقابله باإلمث حيث هذا الشئ املعني، وال يكره أن يطلع ع
  ( .واإلمث ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك : ( قال

( ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر : (  عالمة لإلمث بأنه-عليه الصالة والسالم-فعرف اإلمث أو جعل 



وهلذا يدخل يف ذلك مجيع األنواع املشتبهة اليت تدخل ( الناس وأفتوك وإن أفتاك ( على حنو ما ذكرنا، 
  .يف املتشاات اليت ذكرناها يف حديث النعمان بن بشري

)١/٢١١(  

  

فاإلمث تفرغ منه إذا كان الشئ حيوك يف الصدر، وال تطمئن إليه النفس؛ ألن املسلم بإميانه ودينه وتقواه 
أما ما فيه شبهة أو ما فيه حرام فيجد أنه خائف منه، أو أنه متردد فيه، تطمئن نفسه إىل ما فيه الطاعة، و

  .وال يستأنس بشئ فيه تعريض حملرم أو اشتباه؛ ألنه قد يقع يف احلرام
واإلمث ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك : ( -عليه الصالة والسالم-فقال 
قد تذهب إىل مفت تستفتيه يف شأنك، ويفتيك بأن هذا ال بأس :  يعين(وإن أفتاك الناس : ( هنا قال( 

  .به، ولكن يبقى يف صدرك التردد
 وقد يكون عند السائل أشياء يف -يفيت حبسب ما يظهر له من السؤال-واملفيت إمنا يتكلم حبسب الظاهر 

لتكليف معلق به، وإماطة نفسه مل يبدها، أو مل يستطع أن يبديها بوضوح فيبقى هو احلكم على نفسه، وا
الثواب والعقاب معلقة بعمله هو، فإذا بقي يف نفسه تردد ومل تطمئن نفسه إىل إباحة من أباح له الفعل 

  .فعليه أن يأخذ مبا مبا جاء يف نفسه، من جهة أنه ميتنع عن املشتبهات أو عما تردد يف الصدر-
وكذلك فقهي، يف أن ما يتردد يف الصدر وهنا يبحث العلماء حبثا معلوما يطول، وهو حبث أصويل 

وحييك فيه، وال يطمئن إليه القلب، هل هو إمث بإطالق، أم أن بعض أنواعه إمث؟ والتحقيق يف هذا أن 
  .املسألة فيها تفصيل

أن يكون التردد الذي يف النفس واقعا عن جهل من صاحبه يف احلكم : فإذا كان يعين احلالة األوىل 
فإنه يكون عاصيا -فهذا لو تردد يف شيء جاء النص حبسنه أو بإباحته أو باألمر به الشرعي أو بالسنة، 

  .لو مل يفعل، أو يكون ملوما لو مل ميتثل للسنة
أمر ناسا باإلفطار يف السفر، فبقي منهم ( أن النيب ": ( صحيح مسلم"وقد جاء يف احلديث الصحيح 
أولئك العصاة أولئك : فقال. إن أناسا مل يفطروا: -معليه الصالة والسال-بقية مل يفطروا، فقيل للنيب 

  ( .العصاة 

)١/٢١٢(  

  

فهذا يدل أن األمر إذا كان من السنة بوضوح، فإن تركه لتردد يف الصدر أن هذا من الشيطان، فال 
أنا لن أقصر، يف نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط مبا : يكون يف سفر يقول: اعتبار هلذا النوع



  .عليه السنة بوضوح، فإن هذا تردد ال وجه لهدلت 
كذلك شيء دل القرآن الكرمي، أو دلت السنة على مشروعيته، مث هو يبقى يف نفسه تردد، فهذا مل 

  .، فال قيمة هلذا النوع-جل وعال-يستسلم أو مل يعلم حكم اهللا 
ن يف مسألة، فاختلف اتهدون يف أن يقع التردد من جهة اختالف املفتني، اختالف اتهدي: احلالة الثانية

فمنهم من أفتاه بكذا، ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس اإلمث : ترتيل واقعة هذا املستفيت على النصوص
  .يف حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس اإلمث يف حقه أن يزيل تردد نفسه
ل الرب يف حقه ما اطمئنت إليه وليس الرب يف حقه أن يعمل مبا اطمئنت إليه نفسه خارجا عن القولني، ب

نفسه من أحد القولني؛ ألنه ال جيوز للعامي أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عامل يستفتيه، بل إذا استفىت 
فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العامل به، فإذا اختلف املفتون فإنه يأخذ بفتوى -عاملا، وأوضح له أمره وأفتاه 

  .األعلم األفقه حباله
وهي اليت يرتل عليها هذا احلديث، وهي أنه يفيت الناس، وهي أنه يستفيت املفيت فيفىت بشئ : الثةاحلالة الث

هذا أفتاين لكن املسألة : ال تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق حبالته، فيبقى مترددا خيشى أنه مل يفهم، يقول
املفيت أنه ما استوعب املسألة من حالة : املفيت مل يستفصل مين، يقول: فيها أشياء أخر مل يستبنها، يقول

  .جهاا
فإفتاء املفيت للمكلف ال يرفع التكليف عنه يف مثل هذه احلالة، وإمنا ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده 

: ( -جل وعال-بدون التباس فويف، فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم امتثاال لقول اهللا 
)))))))))) )))))) ))))))))))))) ) ))))))))))) )) ))))))) ))) ٢٣٩. (  

)١/٢١٣(  

  

وأما إذا مل يفصل أو مل يستفصل املسئول املفيت، أو مل حيسن فهم املسألة فاستجعل وأفىت، وبقي يف قلب 
املستفيت شيء من الريب من جهة أن املفيت مل يفهم كالمه، أو مل يفهم حاله أو أن هناك من حاله ما ال 

فاإلمث ما حاك يف : ( فإن هذا يدخل يف هذا احلديث بوضوح-ما مل يستطع بيانه يصلح أن يبني، أو 
  ( .النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك 

اثنان منها ال تدخل يف ذلك، وهي األوىل نعيدها باختصار، : فإذن األحوال كما قال أهل العلم ثالثة
من الكتاب، أو السنة، : قى يف النفس تردد مع ورود النصما ورد النص به؛ فإنه ال جيوز أن يب: األوىل

  .أو إمجاع أهل العلم يف املسألة، أو إمجاع أهل السنة يف املسألة
أن خيتلف املفتون، وقد أوضح هلم حاله، فإن عليه أن يأخذ بفتوى األعلم األفقه منهم، أو من : والثاين

  .تطمئن نفسه لفتواه



 إبداء املسألة، أو مل يستفصل املفيت، فرجع األمر فيما بينه وبني املفيت إىل عدم أنه مل حيسن: واحلالة الثالثة
وضوح يف موافقة حكم اهللا يف املسألة، فإنه يترك األمر وخيلو من اخلالف استرباء لدينه، ورغبة يف دوام 

  .تعرضه لإلمث
  .ونكتفي ذا القدر، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد

  محن الرحيمبسم اهللا الر
احلمد هللا حق احلمد وأوفاه، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده، ورسوله ومصطفاه، صلى اهللا 

  :عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين
  ( .معنا احلديث الثامن والعشرون حديث أيب جنيح العرباض بن سارية 

  احلديث الثامن والعشرون
  ى اهللا والسمع والطاعةأوصيكم بتقو

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  .أمجعني

)١/٢١٤(  

  

موعظة، ( وعظنا رسول اهللا : ( قال( وعن أيب جنيح العرباض بن سارية : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
: قال. يا رسول اهللا، كأا موعظة مودع، فأوصنا: منها القلوب، وزرفت منها العيون، فقلناوجلت 

أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا 
 األمور، كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات

  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال( فإن كل بدعة ضاللة 
 والوصية بذلك، واالستمساك -جل وعال-هذا احلديث أصل يف بابه يف بيان االستمساك بتقوى اهللا 

  بالسمع والطاعة، وبالسنة وبطريقة اخللفاء الراشدين املهديني من بعد النيب عليه الصالة والسالم
( موعظة وجلت منها القلوب، وزرفت منها العيون ( وعظنا رسول اهللا ( ( لعرباض بن سارية قال ا
 يف األمر -جل وعال-الوعظ هو التذكري باألمر والنهي، وحبقوق اهللا " موعظة( وعظنا رسول اهللا "

  .، وهذا يكون معه غالبا التخويف-فيما أمر به وى عنه: يعين-والنهي 
رغيب، وقد تكون بترهيب، والغالب عليها أن يكون معها التخويف من عدم فاملوعظة قد تكون بت

امتثال األمر أو بإرتكاب النهي، قد جاء ذكر املوعظة يف القرآن يف عدد من املواضع، واملفسرون 
: مبعىن" وعظ"إن لفظ : فسروها بإتباع األمر، أو بالتذكري بإتباع األمر، والتذكري بإجتناب النهي، قالوا



  .غريه يف عظةجعل 
نوع مما حيصل به االعتبار، وذلك من آثار االستجابة للتخويف أو التهديد أو اإلنذار أو اإلعالم : والعظة

وما شابه ذلك؛ فلهذا فسرت املوعظة فيما جاء يف القرآن بأا كما ذكرت لك امتثال األوامر، 
وعظة أمور الترغيب والترهيب، واجتناب النواهي، وإلقاء ذلك بشيء من التخويف منهما، وعمم امل

هذه موعظة إذا ذكر باهللا وباآلخرة، وبأمر اهللا ويه، وبعقوبة املنتهي عن األمر، أو املرتكب : فيقال
  .للمنهي حني يذكر بعقوبته يف اآلخرة أو يف الدنيا صار واعظا

)١/٢١٥(  

  

( القلوب، وزرفت منها العيون موعظة وجلت منها ( وعظنا رسول اهللا : ( املقصود من هذا أن قوله هنا
التخويف : سبب الوجل، وجل القلوب، وسبب أن العيون زرفت أا اشتملت على أشياء منها

  .والوعيد، ومنها أنه نبههم أنه سيفارقهم
 وما بني -عليه الصالة والسالم- هلم ما بني اإلشعار مبفارقته هلم-عليه الصالة والسالم-فجمع 

وجلت منها ( ( ، وحبدوده وأوامره، والتخويف من خمالفة ذلك، فقال -وعالجل -تذكريهم بأمر اهللا 
  ( .القلوب، وزرفت منها العيون 

اغترار + أعظم من خوفها؛ ألن الوجل خوف وزيادة ، وهو اخلوف الذي معه -وجل القلوب-والوجل 
:  فهناك درجات فيه-أنه خاف منه مع كون القلب راغبا راهبا يف هذا األمر: يعين-وتردد يف هذا األمر

  .الرهبة، واخلوف، والوجل، فكلها داخلة يف معىن اخلوف، لكن كل واحدة هلا مرتبتها
يعين ملا اشتملت عليه من اإلشارات، وملا كانت عليه ( يا رسول اهللا، كأا موعظة مودع : فقلنا: ( قال

 مجع هلم ما حيتاجون، -السالمعليه الصالة و-من أا جامعة فاستشفوا أا موعظة مودع هلم، فكأنه 
  .وأرشدهم بذلك بأنه رمبا فارقهم ؛ ألنه مجع أشياء كثرية يف مكان واحد

( ( أوصيكم بتقوى اهللا : ( -عليه الصالة والسالم-ومر معنا معىن الوصية، قال " فأوصنا: "قال
عل بينك وبني عذاب هي وصية اهللا لألولني واآلخرين، وقد ذكرنا لكم أن معىن التقوى أن جت: والتقوى

اهللا وسخطه وعقابه يف الدنيا اآلخرة وقاية، وهذه الوقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، والعمل بسنة 
  .والتقوى يف كل مقام حبسبه( املصطفى 

 -رمحه اهللا تعاىل-فقد فسرت التقوى بعدة تفسريات ذكرناها لكم، ومن أحسنها قول طلق بن حبيب 
تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجو ثواب اهللا، وأن تترك معصية اهللا على نور من هي أن : أن التقوى

  .اهللا ختشى عقاب اهللا

)١/٢١٦(  



  

: ( فجمع يف هذا التعريف بني الترك والعلم والنية، وهذا هو حقيقة التقوى يف األوامر والنواهي، قال
بد فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم ع( أوصيكم بتقوى اهللا 

والسمع والطاعة حقان لإلمام أو لألمري، ومها من مثرات البيعة؛ ألن البيعة ( والسمع والطاعة : ( قال( 
  .عقد وعهد على السمع والطاعة، فتحصل باملباشرة وحتصل باإلنابة

ئفة من أهل العلم، ومن يسار إليهم يف فالسمع والطاعة من مثرات البيعة، فاإلمام املسلم إذا بايعه طا
يف ذلك مبايعة - فإن يف بيعتهم له على السمع والطاعة، وعهدهم له أن يسمعوا ويطيعوا -احلل والعقد 

  .وسنة اخللفاء الراشدين ( بقية املسلمني، وعلى هذا جرت سنة املصطفى 
 بني البيعة وبني السمع والطاعة  ال فرق بينه وبني البيعة، ومن فرق-كما ذكرت لك-فالسمع والطاعة 

وال من عمل الصحابة ( يف احلقوق اليت لإلمام املسلم أو لألمري املسلم، فال دليل له من سنة املصطفى 
  .والتابعني، وال من قول أهل السنة واجلماعة، وأتباع السلف الصاحل من عقائدهم

: ( (((((((((( (((( (((((((((((( -وعالجل -فالسمع والطاعة لألمري املسلم حق من حقوقه؛ لقول اهللا 
لكن السمع والطاعة له ال جتب له حقا له استقالال، ) ٢٤٠(((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (

( يعين أا تبع لطاعة اهللا وطاعة رسوله؛ وهلذا جاء يف األحاديث بيان أن -وإمنا هي على وجه التبع 
  .( الطاعة إمنا هي يف املعروف 

 وهو ما ليس مبعصية؛ وهلذا جاء يف -ما عرف يف الشرع حسنه: يعين-واملعروف هو ما ليس مبعصية 
أحاديث أخر بيان أن الطاعة تكون يف غري املعصية، وعلى هذا اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف امتثاهلم 

  ( .مع والطاعة والس( أوصيكم بتقوى اهللا : ( -عليه الصالة والسالم-هلذه الوصية العظيمة منه 

)١/٢١٧(  

  

 يعين يف غري املعصية، فإذا كان يف الواجبات فالسمع والطاعة ألمر -كما ذكرت لك-السمع والطاعة 
 ال حلق األمري، وإذا كان يف املبيحات أو فيما يكون فيه -جل وعال-، وحلق اهللا -جل وعال-اهللا 

  . األمرياالجتهاد، فهنا يتوجه السمع والطاعة حلق اإلمام أو حلق
 لذلك، -جل وعال-ما وجب بأصل الشرع فإنه يطاع فيه األمري ألمر اهللا : يعين أن املسائل ثالث

 يف طاعته فيما أوجب -جل وعال-وليست الطاعة هنا يف الواجب من حقوقه، بل هو يطاع حلق اهللا 
  .جل وعال

عن مكروه أو ما أشبه ذلك، فإنه أن يأمر أو ينهى عن مباح، أو فيما فيه اجتهاد، أو : واحلالة الثانية
  . جعل له السمع والطاعة-جل وعال-يطاع هنا حلقه هو؛ ألن اهللا 



 -جل وعال-أن يكون أمره مبعصية أو يه عن واجب، فهنا ال طاعة له؛ ألن طاعة اهللا : احلالة الثالثة
ملرأة لزوجها، الوالدان، وا:  له احلق، فمثال-جل وعال-حق مقدم على طاعة غريه ممن جعل اهللا 

 هلم حقا يف السمع والطاعة، فإم يطاعون يف غري -جل وعال-واإلمام، وأشباه ذلك ممن جعل اهللا 
  .فيما جاء يف الشريعة أنه غري حمرم: املعصية، يعين

وإن تأمر عليكم ( معىن تغلب، " تأمر: "يف قوله" وإن تأمر عليكم عبد( "وإن تأمر عليكم عبد : ( قال
 غلب عبد على اإلمارة، فدعا ملبياعته أو دعا ألن يسمع له ويطاع، فهنا جيب أن يسمع له :يعين( عبد 

  :الواليات الشرعية العامة تكون بإحدى طريقني: ويطاع؛ فلهذا قال العلماء
أن خيتار اإلمام العام، أو أن خيتار األمري، واالختيار، والية االختيار هلا : طريق االختيار: الطريق األول

طها إذا كانت ألهل احلل والعقد، فإم خيتارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية الىت جاءت يف شرو
أن يكون اإلمام قرشيا، ومنها أن يكون عاملا، ومنها أن يكون حيسن سياسة األمور، : األحاديث، ومنها

  .وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم يف والية االختيار

)١/٢١٨(  

  

وهو أن يغلب اإلمام، أن يغلب أحد أمري أو غريه ممن ال تتوفر فيه : والية التغلب: والقسم الثاين
الشروط، أو بعض الشروط، أو تكون تتوفر فيه لكنه غلب إماما آخر قبله فإنه هنا إذا غلبه فيبايع، 

  .ويسمع له، ويطاع؛ ألن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب، والوالية والية غلبة وسيف
 أن يسمع ويطاع ملن مل تتوفر فيه الشروط اليت تكون يف -عليه الصالة والسالم- هنا فهذا كما أوصى

ونفهم من التأمر أنه مل يكن مث ( وإن تأمر : ( -عليه الصالة والسالم-والية االختيار؛ حيث قال هنا 
 أمور ومعلوم أن العبد ال خيتار بيدي( إن تأمر عليكم عبد : ( اختيار، فهذه والية التغلب، وقال

  .املسلمني
فدل هذا على أن والية الغلبة جيب ملن غلب فتوىل، جيب له السمع والطاعة، كما جتب لإلمام الذى 
خيتار اختيارا، ال فرق بينهما يف حقوق البيعة والسمع والطاعة؛ وذلك ألجل املصلحة العامة من 

  .املسلمني
لفاء الراشدين األربعة، وعلى معاوية بن أيب وإذا نظرت فإن االختيار وقع يف تاريخ هذه األمة على اخل

ومن بعد معاوية من عهد يزيد إىل زماننا هذا، فالواليات واليات تغلب؛ ألا تكونت ( سفيان 
الدويالت، وهذا يعارض هذا إىل آخره، فكلها مل تنشأ كتواتر أو كتتابع ألصل اخلالفة الراشدة، وإمنا 

  .صارت والية تغلب
تكون خالفة النبوة ثالثني : (  قال-عليه الصالة والسالم-يف احلديث الصحيح أنه وهذا هو الذى جاء 



أن اخلالفة اليت على : مث يكون ملكا عاضا وهكذا، يعين( ثالثون عاما خالفة النبوة : ( أو قال( عاما 
يت انتهت ، وهي ال-عليه الصالة والسالم-منهاج النبوة تكون يف هذه األمة فقط ملدة ثالثني عاما بعده 

  ( .مبقتل علي 
 والية اختيار؛ ألن احلسن بن علي تنازل له عن اخلالفة، فاجتمع عليه -كما هو معلوم-ووالية معاوية 

  .وما بعده أصبحت والية تغلب( الناس، ومسي ذلك العام عام اجلماعة؛ الجتماعهم على معاوية 

)١/٢١٩(  

  

على أن البيعة منعقدة -من القرن الثاين إىل زماننا هذا وأهل السنة واجلماعة أمجعوا ملا صنفوا عقائدهم 
ملن تغلب، ودعا الناس إىل إمامته، مع أن الذى يشترط لإلمام غري متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فاألمر 
سيان من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من اجلهاد معه والتجميع 

  .نه، وسائر احلقوق اليت جاءت يف األئمة واألمراءعليه، وعدم التنفري ع
فإنه من يعش منكم ( فإن الفاء هذه تعليلية ( وإن تأمر عليكم عبد : ( -عليه الصالة والسالم-قال هنا 

 له أنه من -عليه الصالة والسالم-سريى اختالفا على األمراء، فوصيته : يعين( فسريى اختالفا كثريا 
  .ليه بالسمع والطاعة وإن تأمر عليه عبدعاش فرأى االختالف، فع

وجاء يف أحاديث أخر بيان بعض هذا االختالف، وما حيصل من الفرقة وأشباه ذلك جيمعها أن 
االختالف اختالف على الدين، أو اختالف على األمري، فمن رأى االختالف الكثري فإن عليه أن يلزم 

فإنه من يعش : (  إذ قال-عليه الصالة والسالم-ه التقوى، وعليه أن يلزم السمع والطاعة، فهذه وصيت
  ( .منكم فسريى اختالفا كثريا 

فعليكم بسنيت : (  فأوصى فقال-عليه الصالة والسالم-عما كانت عليه سنته : واالختالف الكثري يعين
أوصيت الزموا سنيت، احبثوا عنها والزموها، فما : عليكم بسنيت يعين( وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

  .فيه يف سنيت فالزموه، وهذا هو الواجب على العباد حني االختالف
إذا اختلفوا يف الشرائع ويف األحكام فعليهم ( إذا اختلفوا يف العقائد فعليهم أن يبحثوا يف سنة املصطفى 

 يرجعوا إذا كثر االختالف بينهم يف أمور الفنت واآلراء إىل آخره فعليهم أن( أن يبحثوا يف سنة املصطفى 
  .وسنة اخللفاء الراشدين؛ فإن فيها النجاة( إىل سنة املصطفى 

)١/٢٢٠(  

  



ومل نر مسألة من املسائل اليت من أجلها اختلف الناس يف تاريخ اإلسالم كله، من أوله إىل يومنا هذا إال 
ال وصية ويف السنة بياا، لكن يؤتى الناس من جهة أم ال يرغبون يف السنة، ال يرغبون يف امتث

 هذه -عليه الصالة والسالم-؛ هلذا أوصى -عليه الصالة والسالم-وأمره ويه وبيانه ( املصطفى 
  ( .فعليكم بسنيت : ( الوصية العظيمة، فقال

، والسنة بيان للقرآن، -عليه الصالة والسالم-والسنة املقصود هنا ا اهلدي والطريقة اليت كان عليها 
فإن يف ذلك السنة، وهي الطريقة -، وما كان من أفعاله -الصالة والسالمعليه -فما كان من كالمه 

  .-عليه الصالة والسالم-واهلدي الذي كان عليه 
: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( -جل وعال-وهذا فيه بيان واضح ملعىن القرآن، حيث قال 

يف سورة النحل، ) ٢٤١(((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (
وسنة : ( قال( الذكر هنا هو سنة املصطفى ) ٢٤٢: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (فقوله

يف والية األمر على طريقته عليه ( هم الذين خلفوا املصطفى : اخللفاء( اخللفاء الراشدين املهديني 
  .الصالة والسالم

-أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي :  أربعة-عليه الصالة والسالم-بعده واخللفاء الراشدون من 
هو العلم باحلق والعمل : ، ووصفوا بأم راشدون؛ ألم قاموا بالرشد، والرشد-رضي اهللا عنهم أمجعني

  .فسموا راشدين؛ ألم كانوا علماء يف احلق عملوا به، وليست هذه الصفة إال هلؤالء األربعة. به
 خالف، هل يعد من اخللفاء الراشدين أم ال يعد من اخللفاء -رمحه اهللا- عمر بن عبد العزيز ويف

الراشدين؟ والذي عليه نص كثري من أهل العلم كأمحد وغريه أنه من اخللفاء الراشدين؛ ألنه علم احلق 
م احلق فيخالفه فعمل به، وعامة الوالة ليسوا على ذلك بل منهم من ال يعلم احلق أصال، ومنهم من يعل

  .ألهواء وشهوات، ونوازع خمتلفة

)١/٢٢١(  

  

 عليه الصالة -فالذين وصفوا بأم خلفاء راشدون هؤالء هم األربعة أصحاب حممد بن عبد اهللا 
، وعمر بن عبد العزيز كذلك خليفة راشد، وهنا تنبيه على مقالة رمبا ترد على ألسنة بعض -والسالم

، غري متفقة باجلملة مع عقائد -رضوان اهللا عليهم-جهة مكانة الصحابة الكتاب، وهي غري سليمة من 
إنه : -رمحه اهللا-أهل السنة واجلماعة فيما نفهم من عقائدهم، وهي قوهلم عن عمر بن عبد العزيز 

  .خامس اخللفاء الراشدين
 وإذا كان مث ،-رمحه اهللا تعاىل-أعظم مرتلة من عمر بن عبد العزيز ( وهذا ليس بسديد؛ ألن معاوية 

خامس للخلفاء الراشدين فهو معاوية؛ ألنه أحق ذا الوصف من عمر بن عبد العزيز، لكن عمر وصفه 



  .مجاعة من أهل العلم بأنه خليفة راشد، ومعاوية حبسب االعتبار أنه اجتمع عليه؛ فإنه خليفة راشد
ون عنه بأنه ملك راشد، وخري  كان أهل العلم يعرب-ملكا يف يزيد-لكن ملا جعل األمر ملكا يف بنيه 

ملوك املسلمني على اإلطالق، وهو خليفة؛ ألنه خلف ما بعده باحلق، وليس مث خامس لألربعة اخللفاء، 
هو خامس اخللفاء :  خليفة راشد هذا حق، ولكن ال يقال-رمحه اهللا-إن عمر بن عبد العزيز : فإذا قيل

  .كان هذا الوصف سائغاالراشدين؛ ألن معاوية أحق منه ذا الوصف، لو 
فما بعد ذلك إمنا هو ( ثالثون سنة خالفة نبوة : ( -عليه الصالة والسالم-أما اخللفاء فهم أربعة؛ لقوله 

  .وصف ألجل التحبيب يف خالل األمراء وأوصاف الوالة
: ( لالذين من اهللا عليهم فهداهم للحق فعملوا به، قا: يعين" املهديني: "-عليه الصالة والسالم-قال 

وهي األضراس، وأشد ما يكون االستمساك إذا أراد املرء أن " بالنواخذ( "عضوا عليها بالنواجذ 
  .يستمسك بشيء بأسنانه أن يعض عليه بأضراسه؛ ألا أشد األسنان

)١/٢٢٢(  

  

كونوا مستمسكني ا على أشد ما : يعين( عضوا عليها بالنواجذ : ( -عليه الصالة والسالم-فقال 
الستمساك بسنته عند االختالف، وسنة اخللفاء الراشدين عند االختالف، والتقوى والسمع يكون ا

والطاعة؛ فإن يف هذا النجاة، وهذا جمرب يف كل ما مر يف تاريخ اإلسالم من تقلبات وفنت، فإن من أخذ 
  .ذه الوصية جنا يف دينه ودنياه

هذا حتذير " إياكم( "؛ فإن كل بدعة ضاللة وإياكم وحمدثات األمور: ( -عليه الصالة والسالم-قال 
وي، ومن الصيغ اليت يفهم منها النهي أو يعرب ا عن النهي صيغة إياك، وكذا كما قرره علماء 

ال تقربوا أو ال تأتوا حمدثات األمور، : هذا يف معىن قوله( وإياكم وحمدثات األمور : ( األصول، فقوله
  .فهو ي عن حمدثات األمور

 على غري مثال سابق له، -عليه الصالة والسالم-كل ما أحدث بعده : دثات مجع حمدثة، وهيواحمل
منها حمدثات من قبيل املصاحل املرسلة اليت أوضحنا لكم معناها : وهذه احملدثات اليت أحدثت على قسمني

 ولكنها ليست وضوابطها يف أوائل هذا الشرح، فهذه ال تدخل يف احملدثات املذمومة؛ ألا حمدثة لغة،
مبحدثة شرعا؛ ألن هلا الدليل يف الشرع الذي دل على اعتبارها، وهو كوا من املصاحل املرسلة، وأشباه 

  .ذلك على الضوابط اليت ذكرا يف ذلك املقام
وترك، فما ترك ( احملدثات اليت هي يف الدين مبا أحدث مع قيام املقتضي لفعله يف عهده : والقسم الثاين
 مع قيام املقتضي بفعله ومل يفعل، فهو حمدثة -جل وعال-من العبادات أو مما يتقرب به إىل اهللا يف عهده 

  .يف الدين، فهو بدعة



وهذا يعين ( وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة ( ( وهذا القسم هو الذي يتوجه إليه قوله 
  .هي البدع يف الشريعة البدع يف الدينأن نعكس األمر، فيكون املنهي عنه هي الضالالت من البدع، و

)١/٢٢٣(  

  

وأما البدع من حيث هي يف اللغة فإا قد تكون، وال ينهى عنها يف الشرع كما قال عمر حني مجع 
 -يف اللغة: يعين-فجعلها بدعة " نعمت البدعة هذه: "الناس، أو حني مجع الناس على إمام واحد، فقال

 الشرع؛ ألا قد تكون بدعة لغة، وال تكون بدعة شرعا لدخوهلا يف فليست كل بدعة يف اللغة بدعة يف
  .تعريف املصاحل املرسلة، أو يف العفو العام أو ما أشبه ذلك

، ومل -عليه الصالة والسالم-أما ما يتقرب إىل اهللا به من العبادات، وقد قام املقتضى بفعله يف عهده 
وهذه الكلية من ( فإن كل بدعة ضاللة : ( ضاللة، فقالفإنه من البدع احملدثات، ومن البدع ال-يفعل 

  .إن من البدع يف الدين ما ليس بضاللة: صيغ العموم، وهذا يدل على إبطال قول من قال
واجبة، ومستحبة، : وهو ما أحدثه العز بن عبد السالم يف األمة من تقسيم البدعة إىل مخسة أقسام

لى ذلك، وانتشرت البدع على هذا التعريف أو هذا التقسيم فتبعه الناس ع. ومباحة، ومكروهة، وحمرمة
إن من البدع ما هو واجب، ومن البدع ما هو مستحب، وأشباه ذلك، وهذا مصادم هلذا النص، : بقوله

  .وقوهلم بالرأي، والقول بالرأي مذموم إذا كان يف مقابلة النص ومصادمته
إن مث من : "فهذه الكلية، فمن قال( بدعة ضاللة فإن كل : (  قال لنا-عليه الصالة والسالم-فالنيب 

فما من ( إن كل بدعة ضاللة : ( -عليه الصالة والسالم-فهو خمالف لقوله " البدع ما ليس بضاللة
  .بدعة يف الدين إال وهي ضاللة، كما قال عليه الصالة والسالم

 تدخل يف البدع، كما هو على تعريف البدعة الذي ذكرناه خيرج من ذلك املصاحل املرسلة؛ ألا ال
  .معروف من تعريف البدع، وتعريف املصلحة املرسلة؛ حيث ذكرنا لك ذلك مفصال يف موضعه

  احلديث التاسع والعشرون
  تعبد اهللا وال تشرك به شيئا

)١/٢٢٤(  

  

 :قال. يا رسول اهللا، أخربين بعمل يدخلين اجلنة، ويباعدين عن النار: قلت: ( قال( وعن معاذ بن جبل 
تعبد اهللا وال تشرك به شيئا، وتقيم :  عليه-تعاىل-لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره اهللا 
  .الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت



أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء ( مث قال رسول اهللا 
تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ : ( -تعاىل-جوف الليل، مث تال قوله النار، وصالة الرجل يف 

ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا 
  ) .٢٤٤: ( ((((((((((( ( (حىت بلغ) ٢٤٣( (يعملُونََ  
رأس األمر : قال. بلى يا رسول اهللا: أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: مث قال

: أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا، مث قال
  .بلى يا رسول اهللا
ثكلتك أمك يا : يا نيب اهللا، وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ قال: قلت. يك هذاكف عل: فأخذ بلسانه وقال

رواه ( على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم : معاذ، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم، أو قال
  .حديث حسن صحيح: الترمذي، وقال

 يف كل مجلة منها شاهد، هذا احلديث فيه ذكر أشياء من أبواب اخلري، وهو من األحاديث العظيمة اليت
  .لكل مجلة منه شواهد كثرية؛ وهلذا هو حديث حسن مبجموع شواهده جلمله املختلفة

هذا فيه ما ( يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة، ويباعدين عن النار : قلت( ( قال معاذ بن جبل 
 من -رضي اهللا عنه، ورمحه-جبل ينبغي التأدب به على ما ينبغي التأدب به ألهل العلم؛ ألن معاذ بن 
  .أعلم هذه األمة باحلالل واحلرام، بل هو أعلم األمة باحلالل واحلرام

)١/٢٢٥(  

  

فهو من أهل العلم، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ما يقربه من اجلنة، 
وهذا مما ( خلين اجلنة، ويباعدين عن النار يا رسول اهللا، أخربين بعمل يد: ( ويباعده عن النار، قال معاذ

  .ما يقربه إىل اجلنة، وما يباعده من النار: ينبغي لكل طالب علم أن حيرص عليه
ألن العلم له شهوة، والعلم له عنفوان، وقد يصرف صاحبه عن السعي يف الغاية من العلم، وهو ما 

إن للعلم طغيانا : -رمحه اهللا تعاىل-ن املبارك يقرب من اجلنة، وما يباعد عن النار، وقد قال عبد اهللا ب
  .كطغيان املاء، فالعلم يطغي إذا مل يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إىل اجلنة، ويباعده عن النار

فالعلم له مقتضيات كثرية، وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة العلم ينبغي هلم أن يكونوا ألني الناس يف 
؛ فهم -جل وعال-لناس، وأحق الناس باحلكمة واألخذ مبا يقرم إىل اهللا غري تفريط، وأن يكونوا أبصر ا

  .القدوة، وهم البصراء يف العلم والعمل
 أن يسأل ليبصر أهل العلم مجيعا مبا -جل وعال-هلذا سئل معاذ هذا السؤال، وذلك من حكمة اهللا 

عليه الصالة -قال . عن النارأخربين بعمل يدخلين اجلنة، ويباعدين : ( ينبغي أن يكونوا عليه، قال



  ( . عليه -تعاىل-لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره اهللا : -والسالم
هذا السؤال العظيم ما يقرب إىل اجلنة، ويبعد عن النار، سؤال عظيم، وهو شاق من حيث االمتثال، 

ميتثل املرء مبقتضى العلم، لكنه يسري على من يسره اهللا عليه، فإذن نفهم من هذا أن مث كلفة يف أن 
  .ولكنه يسري على من يسره اهللا عليه

: ( ((((((( (((( (((((((( -جل وعال- إذا أقبل العبد يسر عليه األمر، كما قال -جل وعال-واهللا 
جل -فتيسري اهللا ) ٢٤٥(((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (

: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ر اخلري للعبد هذا يكون بشيء يبذله العبد أمو-وعال
) ) )))))))))))) )))))))))))))))) ))) ))))))))))))))٢٤٦. (  

)١/٢٢٦(  

  

تعبد : ( مث فصل فقال( وإنه ليسري على من يسره اهللا تعاىل عليه : (  هنا-عليه الصالة والسالم-قال 
 وحده، -جل وعال-أن تتوجه جبميع أنواع العبادات إىل اهللا : يعين" تعبد اهللا( " ال تشرك به شيئا اهللا

فإذا دعوت دعوت اهللا، وإذا سألت سألت اهللا، وإذا صليت صليت هللا، وإذا استغثت استغثت باهللا، 
  .وإذا أعظمت الرجاء أعظمته باهللا

 وحده، وال يكون -جل وعال-جلوارح كلها تكون هللا وكل العبادات القلبية، واللسانية، والعملية با
كبري الشرك وصغريه وخفيه؛ ألن كلمة : يعين( تعبد اهللا ال تشرك به شيئا : ( ملخلوق فيها نصيب، قال

  .شيئا نكرة جاءت يف سياق النفي فتعم كل ما كان يف معناها
شرك باملالئكة، ال يشرك بعظيم، ال يشرك باهلوى، ال يشرك باملخلوق البشر، ال ي: فال يشرك بأي شيء

، وهذا ال -جل وعال-ال يشرك بصاحل، ال يشرك جبين، بإنسي، بشجر، حبجر، بأي نوع مما خلق اهللا 
  .شك أنه عظيم، ولكنه يسري على من يسره اهللا عليه

 وحده دون ما سواه هذه غاية إرسال املرسلني، ونفي الشرك ونبذه والتخلص -جل وعال-فعبادة اهللا 
ه، أيضا مما جاء به املرسلون وأقاموا رساالم عليه، وهذا يتنوع، فما كان من قبيل الشرك األكرب من

  .فظاهر وجوب اجتنابه، وأن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاع املوانع
 -ينبغي وجوبا: يعين-وما هو أقل من ذلك الشرك األصغر واخلفي، ينبغي على العبد أن يسعى يف جتنبه 
، -يسري الرياء-جيب عليه أن يسعى يف جتنبه، وأن جياهد نفسه، والشرك األصغر يدخل فيه الرياء 

والشرك اخلفي أيضا يدخل فيها أشياء، والشهوة اخلفية، والتسميع واملقاصد، وأن يكون قصد املرء 
  .ذلك مما يراد هللالدنيا فيما يأيت ويذر، ويف األمور الدينية وطلب العلم وأشباه 



 عند املوحد، لكن خياف على املوحد من -إن شاء اهللا-فإذن عبادة اهللا وحده ال شريك له، هذا حاصل 
  :أنواع الشرك األصغر واخلفي، مما يكون من يسري الرياء والتوجه لغري اهللا يف ذلك، فهذه عظيمة

)١/٢٢٧(  

  

  فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة
  ياوإين ال أخالك ناج

أن هذا األمر شديد، وجيب أن توطن نفسك على إخراج املخلوق من قلبك، وأن يكون القلب : يعين
يف حتركه، يف سكناته، يف أمره، يف يه، يف تصرفك مع أهلك، مع أقاربك، مع : خالصا هللا متوجها هللا

  .األمور العامة، مع األمور اخلاصة، إذا كان كل شيء هللا مت اإلخالص
  .وهذه األربعة مر بياا( م الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت وتقي: ( قال

الصوم يريد به صوم النفل؛ ( أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة : ( مث قال
ي العبد وقاية يق: جنة يعين( أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة : ( ألنه قدم صيام رمضان، مث قال

 وحقوق عباده، فهو جنة -جل وعال-؛ ألن الصيام فيه تذكري حبقوق اهللا -جل وعال-مما يسخطه اهللا 
  .من نفوذ الشيطان إىل العبد
 -أو قال إذا جاء رمضان-إذا دخل رمضان : (  قال-عليه الصالة والسالم-وكما جاء يف احلديث أنه 

 يف حق -عليه الصالة والسالم-وقال ( الشياطني فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت 
  ( .ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء : ( من مل جيد طوال للنكاح

فالغطاء هو اجلنة، . احلاجز الذي يقي: يكون به االجتنان؛ ألن اجلنة واالجتنان هو: يعين-فالصيام جنة 
  .إىل آخره... وللمجن جمن لذلكجنني؛ ألنه يف غطاء يف استتار، : ومنه قيل للجنني

الصدقة بأنواعها تطفئ اخلطايا؛ الصدقة بالقول ( والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار : ( قال
 -جل وعال-وبالعمل، الواجبة واملستحبة، والصدقة باملال، كل هذه تطفئ اخلطايا؛ ألا حسنات، واهللا 

  ) .٢٤٧(((((((((((( ( ( (: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (قال

)١/٢٢٨(  

  

اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق : ( -عليه الصالة والسالم-وقد مر معنا قوله 
فإذا فهمت معىن الصدقة العام الشامل الذي ذكرناه لك يف درس مضى، فإنه كلما ( الناس خبلق حسن 

-خلطايا ال حتصى؛ ألنه ما من حال تكون فيه إال وهللا حصلت منك خطية فعليك بكثرة الصدقات، وا



  . أمر وي يف ذلك، وقل من يكون ممتثال لألمر والنهي يف كل حالة-جل وعال
( تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار : ( فإذن ال بد من اإلكثار من الصدقات؛ فهي أبواب اخلري، قال

  .يت باملاء فتنطفئ، وهذا مثال احلسنات بعد السيئاتالنار إذا شبت ال يطفئها إال املاء، فإنك تأ
أن يقوم الليل القيام : صالة الرجل يف جوف الليل، يعين( وصالة الرجل يف جوف الليل : ( قال

الذي جاء يف آخر سورة ( املستحب، وقيام الليل على درجات، وأعاله أن يكون كقيام املصطفى 
(( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( : ( ( (((( (((((( (((((((( ((((املزمل

) ) ) )))))) ))))))))) ))))) )))))))))))) )))))))))))٢٤٨. (  
فأفضله ما كان بعد نصف الليل إىل الفجر، وبعده من أول ثلث الليل اآلخر إىل الفجر، مث هكذا مراتب 

أعظم أبواب اخلري، وا حيصل للمرء من النور مبا يتيسر للعبد، فصالة الرجل يف جوف الليل هذه من 
يف قلبه، وحسن تعامله مع ربه، وخشيته له، والتنقب عن دار الدنيا، والرغب يف اآلخرة ما ال يدخل 

  .حتت وصف
أعاننا اهللا وإياكم على ذلك، فإن صالة الرجل واملرأة يف جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن، 

 إذ يكون املرء يف ذلك على يقني من -جل وعال-دمعة اليت تسيل من خشية اهللا وحسن منجاة اهللا، وال
 وحده، فتعظم الصلة، ويعظم التعلق، ويعظم إخبات القلب، ويعظم الرجاء، -جل وعال-أنه إمنا قام هللا 

  .وتعظم الرهبة، ويعظم اخلوف، ويؤثر القرآن يف القلوب تأثريا عظيما

)١/٢٢٩(  

  

: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( -جل وعال-ل التقوى، قال فأصحاب الليل هم أه
: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( يف وصف عباده املخبتني املنيبني يف سورة امل السجدة: يعين) ٢٤٩(

) )))) )))))))))) ))))))))))))) ))))))) ))))))))) ))))))) )))))))) ))))))))) ))))))))))))) )))
 ) ))))))))))) )))))))) ))))) )))))))) )))))))) )))))) )))) ))))) )))))))) )))) )))))) ))))))))

  . عليهم-جل وعال-وهذا من فضل اهللا ) ٢٥٠(
رأس األمر : قال. بلى، يا رسول اهللا: أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: مث قال: ( قال

ذي هو الدين رأسه اإلسالم، فإذا صدع الرأس فال حياة، فإذا ذهب اإلسالم فال ألن األمر ال( اإلسالم 
 بالتوحيد واالنقياد -جل وعال-وهو االستسالم هللا ( رأس األمر اإلسالم : ( حياة للمرء يف الدين، فقال

  .له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله
ء، فإذا كان مث أشياء يقوم عليها البناء فإن العمود هو ما يقوم عليه البنا( وعموده الصالة : ( قال

؛ "عموده: "فعمود األمر عمود الدين الصالة، وقال( وعموده الصالة : ( بالصالة يقوم البناء؛ ذا قال



بركن اإلميان : ألن الصالة هي الركن العملي الذي به حيصل االمتثال ملقتضيات اإلميان العملية، يعين
  .الذي هو العملي

قول واعتقاد وعمل، والعمل عموده الصالة، فإذا ذهبت الصالة فال قيام يف ذلك؛ هلذا قال : فاإلميان
العهد : (  أنه قال-عليه الصالة والسالم-وثبت عنه " وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة( "عمر 

  ( .الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر 

)١/٢٣٠(  

  

تشبيه لألمر باجلمل، ( ذروة سنامه ( ( وذروة سنامه اجلهاد : (  بعد ذلك-عليه الصالة والسالم-قال 
واجلمل أعاله ذروة السنام، واجلمل متحرك، واجلهاد أيضا يبعث على االنتشار؛ فهو سبب انتشار 

مثل الدين بالراحلة : يعين- -عليه الصالة والسالم-اإلسالم، وامتداد الدخول يف الدين، فمثله 
  . اجلهاد من هذه الراحلة ذروة السنام؛ ألنه بارز بني متميز، وجعل-باجلمل

: يعين-فاإلسالم متيز من بني األديان كتميز اجلمل بذروة سنامه باجلهاد، فاجلمل متميز بذروة السنام 
- وهذا اإلسالم متيز باجلهاد يف سبيل اهللا، واجلهاد أنواع، واملراد به هنا -بالسنام بعامة وبذروة السنام

واجبة، ومستحبة، والواجب أيضا على :  على مرتبتني-كما هو معلوم- جهاد األعداء، وهو -اداجله
  .واجب عيين، وواجب كفائي، كما هو معلوم يف مكانه من الفقه: قسمني
كف عليك : فأخذ بلسانه وقال. بلى، يا رسول اهللا: أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: مث قال: ( قال
م األعضاء جرما؛ ألنه سهل احلركة، كثري اخلطايا، فباللسان حيصل االعتقاد فاللسان هو أعظ( هذا 

الزائف باللسان يقول املرء الكلمة ال يلقي هلا باال وي به يف النار سبعني خريفا، باللسان حتصل 
  .العداوات

(((( : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( -جل وعال -باللسان حتصل العداوات ، وقد قال 
وباللسان حيصل الوقوع يف املؤمنني ) ٢٥١(((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ( (

 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( -جل وعال -واإليذاء بغري حق، قد قال 
واإليذاء ) ٢٥٢(( (((((((( ( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((

 باللسان مبا بلغ ا املبلغ -رضى اهللا عنها وأرضاها-أعظم أنواعه ما كان باللسان، وقد أوذيت عائشة 
  .الذي تعلمون يف قصة اإلفك، باللسان حيصل نشر اخلري وباللسان حيصل نشر الشر

)١/٢٣١(  

  



ألمر، وهو أنه ملك عليه دينه، وأما إذا أطلق فإذا حاسب املرء نفسه على لسانه، حصل له مالك هذا ا
لسانه يف كل شيء، فإنه يضر نفسه ضررا بالغا وال ميلك على نفسه دينه، واللسان قد جاءت األحاديث 

أمسك، : يعين( كف عليك هذا : ( الكثرية يف بيان شأنه، ومر معنا يف حديث مضى بعض ذلك فقال
يا : قلت: (  تؤجر عليه، فاتركها؛ ألا عليك، وليست لك، قال فالكلمة إذا مل تعلم أا من احلق الذي

؛ ألنه ال يتوقع من معاذ، وهو العامل باحلالل ( ثكلتك أمك : نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال
استغراب من هذا السؤال الذي مل : يعين( ثكلتك أمك : ( واحلرام الفقيه أن يسأل هذا السؤال، فقال 

ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم، أو قال : ( من معاذ أن يسأله فقاليتوقع 
  ( .مناخرهم إال حصائد ألسنتهم 
من املسلمني أن يعمل عمال حمرما من الكبائر جبوارحه، جتد أنه يستنكف : يستنكف كثري من الناس، يعين

برية الزنا، يستنكف أن يأيت كبرية أن يأكل الربا، ويستنكف أن يشرب اخلمر، يستنكف أن يأيت ك
السحر، يستنكف أن يأيت كبرية قذف احملصنات الغافالت، يستنكف أن يأيت كذا وكذا من الكبائر، 

ولكنه يف كبائر اللسان يقع فيها بال مباالة، فيقع يف النميمة من دون أن يشعر، فينقل كالما، وبه يفرق 
قول فيك كذا وكذا، وهذه منيمة أن تنقل كالما يوقع الضغينة فالن مسعته ي: بني املرء وبني أخيه، يقول

والشر يف نفس مسلم على أخيه املسلم، وهي كبرية من الكبائر، وهي احلالقة، ويغتاب، والغيبة حمرمة، 
: ( (((( ((((((( -جل وعال -وهي عند كثري من أهل العلم كبرية، ومدارها على اللسان، وقد قال 

) ))))))) ))))))))) ) ) ))))))))))))))) ))))))) ))))))) )))))) )))))))) ))) )))))))))) )))))))) 
)٢٥٣. (  

ملا شبه الغيبة بأكل حلم امليت دل على أا من الكبائر؛ ألن املشبه به كبرية، : قال طائفة من أهل العلم
  .فيأخذ املشبه حكم املشبه به، فدل على أا من الكبائر

)١/٢٣٢(  

  

أصناف شىت، فما وجدت العداوات والبغضاء إال باللسان، وما تفرقت األمة إال باللسان قبل وهكذا يف 
أال أخربك مبالك ذلك كله ؟  : ( -عليه الصالة والسالم-األعمال، فاللسان هو مدار األمر؛ وهلذا قال 

فهذه ( هذا كف عليك : بلى، يا رسول اهللا، قال : قال( برأس األمر وعموده وذروة سنامه، : يعين( 
وصية عظيمة، وسبب التعذيب، تعذيب كثريين يف النار، أم مل يكفوا ألسنتهم عما ال حيل هلم؛ فلهذا 

عليه الصالة -علينا أن حنذر اللسان أعظم احلذر، فنوصي ذه الوصية اليت أوصى ا املصطفى 
  ( .كف عليك هذا : (  بقوله-والسالم

ا، إال عن شيء علمنا حسنه، فإذا خاطبنا إخواننا، فلنخاطبهم فأوصي نفسي وإياكم بأن نكف ألسنتن



أحسن ما جتد من ) ٢٥٤( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ( ( (باليت هي أحسن 
اللفظ قله لوالدك، لوالدتك، إلخوانك، ألخواتك، ألهلك، إلخوانك املؤمنني؛ ألنه ذا تبعد مدخل 

  .ق ما بني أهل اإلميانالشيطان يف التفري
وما حصل، ما حصل يف تاريخ اإلسالم، ويف زماننا هذا من أمور منكرة إال بسبب إطالق اللسان فيما ال 

أن يلهمين وإياكم ما -جل وعال -يعلم أنه من احلق، وكل يتكلم مبا شاء، فحصل ما مل حيمد، نسأل اهللا 
  .فيه صالحنا يف قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا

  الثالثوناحلديث 
  إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها

إن اهللا فرض ( ( قال رسول اهللا :  قال -جرثوم بن ناشر، رضى اهللا عنه-وعن أيب ثعلبة اخلشين 
فرائض، فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء، فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء لكم 

  . الدارقطين وغريه حديث حسن، رواه( غري نسيان، فال تبحثوا عنها 
  . من األحاديث األصول العظيمة-أيضا-هذا احلديث 

)١/٢٣٣(  

  

 جرثوم، وجرثومة معناها األصل الذي يرجع إليه، هذه -جرثوم بن ناشر-عن أيب ثعلبة اخلشين 
هو أصل لغريه، واجلرثومة هي : كلمة، اسم له داللته القوية يف اللغة، يعين: باملناسبة، فجرثوم، يعين

-صل، وليست هي كلمة ذم، وإمنا هي يف اللغة ما يدل على أنه أصل لغريه، قال جرثوم بن ناشر األ
 فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال -تعاىل-إن اهللا ( ( قال رسول اهللا  : -رضى اهللا عنه

  .احلديث ( تعتدوها 
هنا بالفرائض ما جاء : يعين( ها إن اهللا تعاىل فرض فرائض، فال تضيعو ( -عليه الصالة والسالم -قوله 

  ( .إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها : ( إجيابه يف القرآن، قال 
يف القرآن قليلة، والفرض " فرض"أوجب واجبات فال تضيعوها، ومن املعلوم أن كلمة : يعين" : فرض"

 -صالة والسالمعليه ال-قليل يف الكتاب والسنة؛ وهلذا ما دل القرآن على وجوبه، فهو فرض، فقوله 
 يف القران، فما ثبت يف -جال وعال-ما أوجبه اهللا : يعين( إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها : ( هنا 

القرآن وجوبه، فيسمى فرض ذا احلديث؛ وهلذا ذهب مجاعة من أهل العلم، منهم اإلمام أمحد على أن 
 له فرض، وما دلت السنة على يقال-جل وعال -الفرض أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب اهللا 

واجب إال إذا أتى بصيغة الفرض، ففرق أمحد ومجاعة من أهل العلم بني الفرض : وجوبه يقال له
  .والواجب من جهة الدليل، ال من جهة املرتبة



فهما من حيث احلكم التكليفي واحد، حكمهما الوجوب، الفرض واجب، والواجب فرض، لكن ما 
لقرآن مسي فرضا، وما كان من جهة الدليل من السنة مسي واجبا، وقال بعض كان من جهة الدليل من ا

 فإن -رمحه اهللا-إن الفرض أرفع درجة من الواجب، وهو املعروف من مذهب أيب حنيفة :أهل العلم 
الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غري قطعي، فحصل عنده أنه فرق بني 

ة الدليل عليه، ومن جهة مرتبته، فالفرض عنده أرفع من الواجب، والقول الفرض والواجب من جه
  .ال، الفرض الواجب من حيث املرتبة واحد، لكن من حيث الثبوت خمتلف: األول

)١/٢٣٤(  

  

إن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل  : -وهو قول اجلمهور-وقالت طائفة من أهل العلم 
هي واجبة، ويقال صوم رمضان : الصلوات اخلمس فرائض، ويقال : ل عليهما، ومن حيث املرتبة، فيقا

بر الوالدين واجب وفرض، وهكذا على : فرض، يقال احلج واجب وفرض، يقال : واجب، ويقال 
القول الثالث، وهو القول املعروف املشهور؛ ألن الفرائض والواجبات معنامها واحد، فالفرض معناه 

( إن اهللا تعاىل فرض فرائض، فال تضيعوها  : ( -عليه الصالة والسالم- إن قوله: الواجب؛ وهلذا نقول
 عن تضييعه، وما -عليه الصالة والسالم-يف القرآن فال نضيعه، ى -جل وعال -يعين ما أوجبه اهللا 
فهو من حيث اللزوم واإللزام بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل، وهو بدليل ( أمر به املصطفى 

: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( -جل وعال - قول اهللا
 ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( -: جل وعال -وبقوله ) ٢٥٥( ( (
تيت الكتاب، أال وإين أو: ( -عليه الصالة والسالم-واآليات كثرية يف هذا الباب، وبقوله ) ٢٥٦(

يف احلديث املعروف، حديث ( مثل ما حرم اهللا ( أال وإن ما حرم رسول اهللا : ( إىل أن قال( ومثله معه 
  .حترمي اخلمر يف خيرب إىل آخره 

امتثلوا وأدوا هذه الفرائض، وال تضيعوها بعدم االمتثال، فإن : يعين( فال تضيعوها : ( املقصود أن قوله
تثل، وهذا دليل على أن من ضيع أمث؛ ألنه ى عن التضييع، وهذا داخل ضمن اهللا ما فرضها إال ليم

  .القاعدة أن ترك الواجب حمرم
يدخل فيه البحث من جهات ( حد حدودا فال تعتدوها ( هذا اللفظ ( وحد حدودا فال تعتدوها : ( قال 

ليت جاء فيها لفظ احلد كثرية، لكن أخلص لك ذلك بتقرير قاعدة عامة يف فهم نصوص الكتاب والسنة، ا
  :واحلدود، وهي أا جاءت على ثالثة أنواع من االستعمال

)١/٢٣٥(  

  



: (  يف سورة النساء -تعاىل-بال أمر أو ي بعدها، كقوله : أن يؤتى بلفظ احلدود بإطالق، يعين: األول
 بعدها النهي عن أو تأيت، ويكون) ٢٥٧(((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (

: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( -جل وعال -االعتداء، كقوله 
  ) .٢٥٩: ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ( (وكقوله) ٢٥٨((((((((( ( ( (

 آية البقرة اليت فيها ذكر الصيام أن يكون بعد ذكر احلدود النهي عن املقاربة، فال تقربوها يف: والثالث
  .فهذه ثالثة أنواع يف القرآن ) ٢٦٠( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ( (واالعتكاف 

:  ويراد به العقوبات املقدرة، أو يراد به الذنوب اليت عليها عقوبات، يعين-أيضا-ويف السنة أتى احلد 
  . يعاقباحملرمات اليت جيب يف حق من اقتحمها أن

)١/٢٣٦(  

  

إذا تقرر ذلك، فنرجع إىل تأصيل هذا يف أن احلدود لفظ استعمل يف الكتاب والسنة، واستعمل يف كالم 
 يف التقسيم إىل األنواع، هذا إمنا هو لنصوص الكتاب والسنة، وأما التعبري -السالف-الفقهاء، وكالمي 

صطالحي، ليس هو استعمال احلدود يف باحلدود يف كتب أهل العلم وأهل الفقه، فهذا استعمال ا
: كقوله:  النوع األول- ذكرنا لكم ثالثة أنواع-إذا تبني هذا، فالنوع األول . نصوص الكتاب والسنة

: ( (((((((( ((((((( (((( ( أو كقوله) ٢٦١( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
) ٢٦٣: ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ( (وكقوله) ٢٦٢((((( (((((((( ((((((( (((( ( (

ي عن االعتداء، أو ذكر بعدها النهي عن االعتداء، فإن املراد : فإذا ذكر احلدود بال كلمة بعدها، يعين
ما أذن به، الفرائض، أو ما أذن به، فما أذن به فرضا كان، أو مستحبا، أو : باحلدود هنا الفرائض يعين

فالذي ) ٢٦٤( (((( (((((((((((( ( ( (باحا، فاحلدود هنا املراد ا هذه األشياء؛ وهلذا جاء بعدها م
خيرج من دائرة املأذون به إىل خارج عن املأذون به، فقد تعدى احلد، وقد خرج عنه، وهذا احلد، هو 

  .حد املأذون به، فهذا نوع
( (((((((((( يف التركات -جل وعال - فرض اهللا جاءت بعد بيان ما) ٢٦٥( (((((( ((((((( (((( ( (

: ( (((((( ((((((( اآليات يف سورة النساء، ملا أمتها يف آيتني قال ) ٢٦٦(((( (((( ((((((((((((( ( ( (
به وشرعه، وهذا -جل وعال -هذا ما أمر اهللا : يعين) ٢٦٧(((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (

) ( ٢٦٨: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (أمور؛ وهلذا عقبها بالطاعة، قال معناه أن هذه حدود امل
هذه احلدود ) ٢٦٩(((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ( (

 ما أذن به، هي ما أذن به، وأمر به، هذا هو النوع األول، فاحلدود هنا ليست هي احملرمات، احلدود هي
  .يدخل فيها الواجبات واملستحبات واملباحات



)١/٢٣٧(  

  

  :احلدود باملعىن الثاين إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان
وأن يكون بعدها، أو معها ذكر العقوبة، وهذا ) ٢٧٠( (((( (((((((((((( ( ( (أن يكون بعدها : األول
( كون معها النهي عن القربان، النهي عن االقتراب أن احلدود هنا هي احملرمات؛ هلذا ناسب أن ي: يعين

احملرمات ال تقرب، وال يقترب منها، فهذا : يعين) ٢٧١(((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ( (
نوع؛ وألجل هذا النوع قيل يف العقوبات اليت شرعت ملن انتهك، تطهريا ملن انتهك احملرمات، قيل هلا 

النوع دون غريه، وهذا شائع كثري يف اللغة ويف الشريعة، فإذن العقوبات اليت حدود، من قبيل رؤية هذا 
: شرعت ملن ارتكب حمرما فقارب، أو انتهك حدود اهللا قيل للعقوبة حد؛ ألنه دخل يف احلد، وقيل هلا

  .حدود؛ ألنه اقتحم احلدود
اد منها ما جعل يف الشرع وأما النوع الثالث، وهو العقوبات اليت جاءت يف بعض األحاديث، فهذه املر

ال  : ( -عليه الصالة والسالم-إىل آخره، كما قال ... حد السرقة، حد اخلمر : له عقاب بعينه، فيقال
إال يف معصية جاءت : يف حد من حدود اهللا، يعين( جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا 

عليه -قهاء والتعزيرات عند الفقهاء، وقوله الشريعة بالعقوبة فيها، ويدخل يف هذا احلدود عند الف
  .تأديبا: يعين( ال جيلد فوق عشرة أسواط : (  يف هذا القسم الثالث -الصالة والسالم

إال يف : فال حيل ألحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق عشرة أسواط، إال يف حد من حدود اهللا، يعين
الح الفقهاء، أو أن تكون تعزيرا، وهذا حبث طويل عقوبة جاء الشرع ا، إما أن تكون حدا على اصط

يف كتاب احلدود، ومعرفة احلدود والتعزيرات يف الفقه، لكن ضبطت لك هذا على حنو ما ذكرت لك 
من التبسيط؛ ليجتمع لك مشل ما أراد به الفقهاء اصطالحهم احلدود، وما جاءت النصوص بكلمة 

  .احلدود 
حقيق يف فهم هذه الكلمة اليت أشكلت على كثري من العلماء؛ ولعدم إذا تقررت هذه القاعدة، وهذا الت

  .فهمها ذهبوا إىل مذاهب شىت

)١/٢٣٨(  

  

هي : هنا احلدود على ما ذكرنا( وحد حدودا فال تعتدوها ": ( نقول هنا "-عليه الصالة والسالم-قال 
ال تعتد : يعين( فال تعتدوها حد حدودا : ( ما أذن به، الواجبات واملستحبات وما أشبه ذلك؛ هلذا قال

فرض فرائض : ( ما أذن لك، فكن يف دائرة الواجب واملستحب واملباح، وال تنتقل منه إىل غريه، فاألول
كن يف دائرة املستحب واملباح، وال تتعده : امتثل الفرائض، أد الواجبات، والثاين: يعين( فال تضيعوها 



  .إىل غريه
كما -وهذا من العطف املغاير؛ ألن التحرمي غري تعدي احلدود ( كوها وحرم أشياء فال تنته: ( مث قال

-جل وعال -، من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة يف هذه املسألة املهمة، فما حرم اهللا -ذكرنا لك
 يفيد االعتداء وعدم املباالة ممن -أيضا- أن تنتهكه، والتعبري باالنتهاك -عليه الصالة والسالم-انا 

( حرم أشياء : ( -عليه الصالة والسالم-وقوله ( وحرم أشياء فال تنتهكوها : ( رمات، قال انتهك احمل
( ((( (( (((((( ((( يفيد أن هذه األشياء احملرمة قليلة؛ وهلذا جتد أن أصول احملرمات يف األطعمة قليلة 

إىل ) ... ٢٧٢(( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((
( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( آخر اآلية، أو احملرمات بعامة 

اآليات املعروفة يف الوصايا العشر يف آخر سورة األنعام، أو ) ٢٧٣((((((((((( ((((( ((((((( ( ( (
 -أيضا-جال وبالنسبة للنساء، أو حمرمات يف األشربة فهي حمرمات يف اللباس، فهي حمدودة بالنسبة للر

  .حمدودة، أو حمرمات يف املنازل، فهي حمدودة، وحمرمات يف املراكب، فهي حمدودة

)١/٢٣٩(  

  

: (  أوسع؛ هلذا قال -وهللا احلمد-هلذا احملرمات أشياء قليلة بالنسبة لغري احملرمات؛ ألن دائرة املباح 
فيكون هذا املنتهك ( فال تنتهكوها : ( شياء قليلة، فعجيب أن تنتهك، فقال وهذه األ( وحرم أشياء 

هلذه احملرمات شيء يف نفسه جعله ينتهك هذا القليل، ويغرى ذا القليل؛ وهلذا مل حيرم الشرع شيئا فيه 
 وال البن آدم منفعة، يف حياته حاجية أو حتسينية أو ضرورية، بل كل احملرمات ميكنه االستغناء عنها،

  .تؤثر عليه يف حياته
من أشياء، فإنه ال حاجة البن آدم إليه يف إقامة حياته، أو ( أو حرمه رسوله -جل وعال -فما حرم اهللا 

  .التلذذ حبياته، فاملباحات واملستحبات ميكنه أن يتلذذ فيها بأشياء كثرية تغنيه عن احلرام
  ( .ا عنها وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثو: ( قال 
به ليس هو -جل وعال -أن اهللا سكت، وهذا السكوت الذي وصف اهللا : يعين": سكت عن أشياء"

جل -تكلم وسكت، وإمنا هذا سكوت يقابل به إظهار احلكم، فاهللا : السكوت املقابل للكالم، يقال
قبيل احلكم، سكت عن التحرمي، مبعىن مل حيرم، مل يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من -وعال 

إن هذه الكلمة يستدل ا على : سكوت عن احلكم، ليس سكوتا عن الكالم، فغلط على هذا من قال
، وهذا مما مل يأت يف نصوص السلف يف الصفات، وهذا احلديث -جل وعال -إثبات صفة السكوت هللا 

ال يوصف سكوت عن الكالم، وهذا : وأمثاله ال يدل على أن السكوت صفة؛ ألن السكوت قسمان
 بأنه متكلم، ويتكلم كيف شاء، وإذا شاء، مىت -سبحانه وتعاىل-به، بل يوصف اهللا -جل وعال -اهللا 



شاء، وأما صفة السكوت عن الكالم، فهذه مل تأت يف الكتاب وال يف السنة، فنقف على ما وقفنا عليه، 
  .على ما أوقفنا الشارع عليه، فال نتعدى ذلك: يعين

)١/٢٤٠(  

  

من السكوت، السكوت عن إظهار احلكم، أو عن إظهار اخلرب وأشباه ذلك، فلو فرض : لثاينوالقسم ا
 أن أنا أمامكم اآلن، وأتكلم باسترسال، سكت عن أشياء، وأنا مسترسل يف الكالم، مبعىن أين مل -مثال-

مل أظهرها أظهر لكم أشياء أعلمها، تتعلق باألحاديث اليت نشرحها، وسكويت يف أثناء الشرح عن أشياء 
  لكم، أوصف فيه بالسكوت؟

فالن سكت يف شرحه عن أشياء كثرية، مل يبدها ألجل أن املقام ال يتسع هلا، مع أين : -مثال-فتقول 
السكوت عن إظهار احلكم عن السكوت : يف هذا، يعين: متواصل الكالم، فإذاً ال يدل السكوت، يعين

  ( .، فنصفه مبا وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله له املثل األعلى-جل وعال -الذي هو صفة، واهللا 
ال نتجاوز القرآن واحلديث، فنصفه بالكالم، وال نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكالم، وإمنا جيوز 

سكت عن أشياء، مبعىن مل يظهر لنا حكمها، إذا تقرر هذا من جهة -جل وعال -إن اهللا : أن تقول
  .مبا يدل على أن هذه األشياء قليلة( سكت عن أشياء ( : البحث العقدي، فنرجع إىل قوله

السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا، رمحة ال نسيان، ( رمحة بكم، أو رمحة لكم غري نسيان ( 
) ( ((( ٢٧٤ : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( (-سبحانه-ليس بنسي، كما قال -جل وعال -واهللا 

 ليس بذي نسيان، بل هو احلفيظ -سبحانه-فاهللا ) ٢٧٥(((( (((((( ( (((((((( ( (( (((((( (((((( 
  .العليم الكامل يف صفاته وأمسائه، سبحانه وتعاىل، وجل وتقدس ربنا

 أال -عليه الصالة والسالم-فإذا هناك أشياء مل يبني لنا حكمها، فالسكوت عنها رمحة غري نسيان، أمرنا 
  ( .فال تبحثوا عنها : ( نبحث عنها فقال

  :إذا تقرر هذا، فاألشياء املسكوت عنها أنواع
ما مل يأت التنصيص عليه من املسائل، لكنها داخلة يف عموم نصوص الكتاب والسنة، : النوع األول 

داخلة يف العموم، داخلة يف اإلطالق، وداخلة يف مفهوم املوافقة، أو مفهوم املخالفة، أو يف املنطوق، أو 
  .قتضيات علم أصول الفقهأشباه ذلك، مما هو من م

)١/٢٤١(  

  



فهذا النوع، مما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع الدالالت املعروفة يف أصول الفقه، هذا ال يقال 
إنه مسكوت عنه؛ ألن الشريعة جاءت ببيان األحكام من أدلتها بالكتاب والسنة، بأنواع : عنه

نه؛ وهلذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت يف إنه مسكوت ع: الدالالت، فهذا النوع ال يصح أن يقال
عمومات النصوص، ففهموا منها احلكم، أو يف اإلطالق، أو يف املفهوم وأشباه ذلك، وإذا أردنا أن 

  .نسرد األمثلة، فهي كثرية يضيق املقام عنها تراجعوا يف املطوالت
ن أن يقاس املسكوت عنه على ميك: أشياء مسكوت عنها، لكن داخلة ضمن األقيسة، يعين: النوع الثاين

املنصوص عليه، وقد ذهب مجهور علماء األمة إىل القول بالقياس، إذا كانت العلة واضحة، اجتمعت 
  .فيها الشروط، ومنصوصا عليها، فإذا كان القياس صحيحا، فإن املسألة ال تعد مسكوتا عنها

-ظهر إدخاهلا ضمن دليل، فكانت يف عهده أن تكون املسألة مسكوتا عنها، مبعىن أنه ال ي: احلالة الثالثة
 هذا نوع، ومل ينص على حكمها، ومل تدخل ضمن دليل عام، فسكت عنها، -عليه الصالة والسالم

فهذا يدل أا على اإلباحة؛ ألن اإلجياب أو التحرمي نقل عن األصل، فاألصل أن ال تكليف، مث جاء 
 دليل، وال بد للتحرمي من دليل، فما سكت عنه، التكليف بنقل أشياء عن األصل، فال بد للوجوب من

فال نعلم له دليال من النص، من الكتاب والسنة، وال يدخل يف العمومات، وليس له قياس، فهذا يدل 
 على من سأله -عليه الصالة والسالم -على أنه ليس بواجب، وال جيوز البحث عنه، وهلذا أنكر النيب 

هذه مسألة مسكوت عنها، وتوجه اخلطاب ( اهللا، أيف كل عام ؟ يا رسول : ( عن احلج فقال الرجل 
للرجل بأال يبحث عن هذا، فسكت عن وجوب احلج، هل يتكرر أم ال يتكرر؟ واألصل أنه حيصل 

   :-عليه الصالة والسالم-االمتثال بفعله مرة واحدة، فقال النيب 

)١/٢٤٢(  

  

ا تركت البيان، فاسكتوا عن ذلك، قد ثبت يف إذ: يعين( زروين ما تركتكم . نعم؛ لوجبت: لو قلت( 
 جرما رجل سأل -يف املسلمني-إن أشد املسلمني : (  قال -عليه الصالة والسالم-صحيح مسلم أنه 

  ( .عن شيء، فحرم ألجل مسألته 
: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( -جل وعال -قد قال 

))) )))) ))))) )))))) )))))) ))))))))))))) )))))))) ))))) ))))))) ))))))))))) ))))) )))))))))) )))
فإذا هذا النوع مما سكت عنه، فال يسوغ لنا أن نبحث، ونتكلف الدليل عليها، ) ٢٧٦((((((( ( ( (

تدالل حلكم املسألة،  من بعض األدلة اليت يقيمها بعض أهل العلم أن فيها تكلفا لالس-أحيانا-تلحظ 
  .فإذا كان الدليل ال يدخل فيها بوضوح، فإا تبقى علي األصل

  .بعباده-جل وعال -وهذا من رمحة اهللا ( وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان، فال تبحثوا عنها ( 



ا ما ينفعنا، أسأل اهللا الكرمي بأمسائه احلسىن وصفاته العليا، أن يلهمين وإياكم الرشد والسداد، وأن يعلمن
  .وأن يثبت العلم يف قلوبنا، ويرزقنا زكاته والعمل به، وتعليمه، واإلحسان يف ذلك كله

إن شاء -بقي عندنا اثنا عشر حديثا، وبقي عندنا جلستان غدا بعد العشاء، ويوم اخلميس عصرا نكمل 
يوم وما قبل كانت طويلة  البقية؛ ألن األحاديث الباقية قصرية، وليست بطويلة، وأحاديث ال-اهللا تعاىل

  . وأثابكم اهللا-إن شاء اهللا تعاىل-يف ألفاظها، وإىل لقاء 
  ...نعم 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا حق احلمد وأوفاه، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله 
  .ومصطفاه، صلى اهللا عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

  :أما بعد
  .فهذه صلة للشرح، ووقفنا عند احلديث احلادي والثالثني من األربعني النووية

  ...اقرأ 
  احلديث احلادي والثالثون
  ازهد يف الدنيا حيبك اهللا

)١/٢٤٣(  

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا 
رضى -وعن سهل بن سعد الساعدي : -رمحه اهللا تعاىل-قال املؤلف . ى آله وصحبه أمجعنيحممد وعل
دلين على عمل إذا عملته، أحبين اهللا، : فقال يا رسول اهللا ( جاء رجل إىل النيب : (  قال -اهللا عنه

حسن، رواه حديث ( ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس : وأحبين الناس، قال
  ابن ماجه، وغريه بأسانيد حسنة

هذا احلديث فيه ذكر الزهد، الزهد يف الدنيا، والزهد فيما يف أيدي الناس، وهو حديث أصل يف بيان 
  .وعند الناس-جل وعال -كيف يكون املرء حمبوبا عند اهللا 

 قال سهل بن أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصية،(  من أحاديث الوصايا؛ ألن النيب -أيضا-وهو 
دلين على عمل إذا عملته أحبين : فقال يا رسول اهللا( جاء رجل إىل النيب  : ( -رضى اهللا عنه-سعد 

غاية املطالب وحمبة -جل وعال -وهذا السؤال يدل على علو اهلمة؛ ألن حمبة اهللا ( اهللا، وأحبين الناس 
أداء حقوق اهللا وأداء حقوق العباد، فمن الناس للمرء، أو للعبد معناها أداء حقوقهم، والدين قائم على 

أحبه اهللا، ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل واإلحسان، فإنه يثوب -جل وعال -أدى حق اهللا 



مبحبة الناس له، وهذا الذي جيمع بني الطرفني هو الصاحل من عباد اهللا؛ ألن الصاحل هو الذي يقوم حبق 
  .حبقوق اهللا وحقوق الناساهللا وحق العباد، والصالح هو القيام 

)١/٢٤٤(  

  

دلين على عمل إذا عملته أحبين : ( للعبد فقال -جل وعال -فهذا احلديث فيه ما حيصل به حمبة الرب 
وهذا فيه تنبيه إىل أصل، وهو أن مهة املرء ينبغي أن تكون مصروفة ملا به حيب اهللا العبد، وليس أن ( اهللا 

، بل كل -جل وعال -، فالعباد كثريون منهم من حيبون اهللا -عال جل و-تكون مصروفه حملبته هو هللا 
، وليس هذا هو الذي مييز الناس، وإمنا -جل وعال -متدين بالباطل أو باحلق، فإنه ما تدين إال حملبة اهللا 

  .-جل وعال -هو من الذي حيبه اهللا، -جل وعال -الذي مييز الناس عند اهللا 
ليس الشأن أن حتب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، : - اهللارمحهم-وقد قال بعض أئمة السلف 

هذه حتصل إما مبوافقة مراد اهللا، أو مبخالفة مراد اهللا، فالنصارى -جل وعال -يريد أن حمبة العبد لربه 
حيبون اهللا، وعباد اليهود حيبون اهللا، وعباد امللل حيبون اهللا، وعباد جهلة املسلمني حيبون اهللا، ولكن ليس 

ويرضاه من األقوال -جل وعال -إال إذا كانوا على ما حيبه اهللا -جل وعال -هؤالء مبحبوبني هللا 
  .واألعمال

إذاً فحصل من ذلك أن السعي يف حمبة اهللا للعبد هذا هو املطلب، وهذا إمنا بالرغب يف العلم ومعرفة ما 
جل وعال -ذا عرفت مبا حيب اهللا ويرضاه، فإذا عرفت كيف حيب اهللا العبد، أو إ-جل وعال -حيبه اهللا 

  .-جل وعال -العبد، حصل لك السعي يف حمبة اهللا -

)١/٢٤٥(  

  

 : ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( -تعاىل-وقد قال 
 على عمل إذا عملته دلين: ( فصرفهم عن الدعوة إىل الربهان، قال هنا ) ٢٧٧(((((( ((((((((((( ( ( (

للعبد -جل وعال -ما يشعر أن الصحايب فقه أن حمبة اهللا ( دلين على عمل : ( ويف قوله( أحبين اهللا 
تكون بالعمل، وهذا خالف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفي مبا يقوم يف القلب، وإن كانت األعمال خمالفة 

جل - وعمل بدين من العباد ، وقد قال للعبد بعمل قليب-جل وعال -لذلك ، بل إمنا حيصل حب اهللا 
: ( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( -وعال 

  .اآلية) ... ٢٧٨(((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (
حيب ( ازهد يف الدنيا حيبك اهللا : ( فقال ( أحبين الناس دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا و: ( قال 



هذه جمزومة، ولكن ألجل التقاء الساكنني صارت مفتوحة، وال تقرؤها بالضم ؛ ألن املعىن يتغري، كما 
تقول مل حيب فالن كذا؛ ألا إذا كان احلرف مشددا، فإنه إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا؛ ألجل 

: ( ا هو معلوم يف النحو، وحيبك جمزوم جواب الطلب، أو جواب األمر، قال التقاء الساكنني، وكم
  .الوصية مجعت الزهد( ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس 

)١/٢٤٦(  

  

إذا جعله شيئا قليال ال : هو األمر القليل الذي ال يؤبه له، وكذلك زهد يف الشيء يعين: والزهد يف اللغة
ؤبه له، وسعر زهيد، إذا كان قليال ليس مثله مما يلتفت إليه، وهكذا، فالزهد يف الدنيا أن تكون الدنيا ي

أال تكون الدنيا يف القلب، واختلفت عبارات العلماء كثريا يف : يف القلب غري مرفوع ا الرأس، يعين
وبعطاء اهللا أوثق مما -ل وعال ج-تفسري الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما يف يدي اهللا 

أو ثق مما يف يديك، وهذا تفسري روي عن -جل وعال -أن يصح اليقني بأن ما عند اهللا : يف يدك، يعين
لكن الصحيح أنه عن بعض الصحابة، هو عن أيب (  إىل النيب -أيضا-بعض الصحابة، وروي مرفوعا 

  :صبيح اخلوالين قال فيه 
يف الدنيا -جل وعال -، وهذا يعين أن ما عند اهللا "دي اهللا أوثق مما يف يدكإن الزهد أن تكون فيما يف ي"

مما وعد به عباده، وما عنده يف اآلخرة، تكون الثقة به أعظم مما متارسه يف الدنيا، وهذا ينشأ عن قلب 
جل وعال -وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده، وعظم توكله على اهللا -جل وعال -عظم يقينه بربه 

هذا حقيقه الزهد، وأيضا فسر الزهد بأنه اإلعراض عن احلرام، واالكتفاء باحلالل، وهذا طريقة من و-
  .إن كل مقتصد من عباد اهللا زاهد: قال
كل من ابتعد عن احلرام، وأقبل على احلالل، فاقتصر عليه، فإنه زاهد، وهذا عندهم زهد يف : يعين

حملرم، وهذا النوع من الزهد، وليس هو الزهد يف نصوص احملرم، فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد يف ا
الشريعة، ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا واإلقبال على اآلخرة، ترك الدنيا بفضول 

  .مباحاا، واإلقبال على اآلخرة والتعبد

)١/٢٤٧(  

  

تعاريف املعروفة، لكنه ليس  من ال-أيضا-هو الذي ترك الدنيا، وأقبل على اآلخرة، وهذا : فالزاهد
 هم سادة الزهاد، ومل يتركوا الدنيا، فلم يستعملوا -رضوان اهللا عليهم-بصحيح؛ ألن الصحابة 

جل وعال -ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا، كما قال -جل وعال -املباحات، بل عملوا مبا حيب اهللا 



-)))))) )))))))) )))) )))))))) ))))))) )))))))))) ) : ) ) )))))))))) )))) ))))))))) ))))) )))) ) ))))
وأيضا فسر الزهد بتفسريات كثرية متعددة نصل إىل آخرها، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢٧٩(
 وهو أصح ما قيل يف الزهد؛ لصحة اجتماعه مع ما جاء يف األحاديث، وكذلك ما -رمحه اهللا تعاىل-

  : قال-رضوان اهللا عليهم-ال الصحابة وحال السلف الصاحل دلت اآليات، وكذلك ما كان عليه ح
هو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، فمن كان بقلبه الرغبة يف اآلخرة، وأنه ال يعمل العمل إال إذا كان : الزهد

نافعا له يف اآلخرة، وإذا مل يكن نافعا له يف اآلخرة، فإنه يتركه، فهذا هو الزاهد، فعلى هذا يكون الزاهد 
ا، وعلى هذا يكون الزاهد مشتغال ببعض املباحات، إذا كان اشتغاله ا مما ينفعه يف اآلخرة؛ وهلذا غني
فمن استعان بشيء من اللهو ( روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة  : ( -عليه الصالة والسالم-قال 

عه يف اآلخرة، وهذا املباح على قوته يف احلق، فهذا ال خيرج عن وصف الزهادة؛ ألنه مل يفعل ما ال ينف
حاصله أن إقباله على اآلخرة فقط، فال يتأثر مبدح الناس، وال يتأثر بذمهم، وال بثنائهم وال بترك الثناء، 

  .وإمنا هو يعمل ما ينفعه يف اآلخرة

)١/٢٤٨(  

  

 ويترك االشتغال بكل املباحات، ألن االشتغال بكل املباحات ال يستقيم مع ترك الرغبة يف الدنيا، وكل
املباحات ال تنفع يف اآلخرة ، وإمنا الذي ينفع بعض املباحات؛ وهلذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ 

أنه : إىل أن االشتغال بفضول باملباحات واإلكثار منها ال جيوز ، يعين : -رمحه اهللا-تقي الدين ابن تيمية 
ن اختيارات الشيخ ابن تيمية، رمحه هذا ال جيوز وهو م: كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مواربة، فقال 

  .اهللا تعاىل
: ( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( -تعاىل-واستدل بقوله 

) ) )))))))))) )))))) ))))))) )))))))) ) ))))) )))))))))))))) )))))))))) )))))))))))) ))))))))٢٨٠ (
 والنهي ألمته على وجه التبع، أن ميد املرء عينيه -عليه الصالة والسالم-ر، حيث ي واالستدالل ظاه

إىل ما متع به اخللق من زهرة احلياة الدنيا، ومن مد عينيه إىل ما متع به اخللق من زهرة احلياة الدنيا، فإنه 
 خالف الزهادة، فتحصل يفوته الزهد يف الدنيا؛ ألنه ال بد وأن حيصل بالقلب نوع تعلق بالدنيا، وهذا

من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر، وليس معناه ترك املال، وإمنا الزهد حقيقة يف القلب بتعلقه باآلخرة، 
وجتانبه وابتعاده عن الدنيا، من حيث التعلق، فيتعامل بأمور الدنيا على أا يف يده، وليست يف قلبه، 

  .كون نافعا له يف اآلخرةفتخلص قصده، ونيته يف كل عمل يعمله يف أن ي
 بالبيع والشراء، فإنه يستعني به على احلق، وعلى ما ينفعه يف اآلخرة، وقد قال رجل -مثال-فإذا عامل 



نعم، إذا مل يأس على ما فاته من الدنيا، ومل : هل يكون الغىن زاهدا ؟ قال: -رمحه اهللا تعاىل-لإلمام أمحد 
  .يفرح مبا كثر عنده منها

)١/٢٤٩(  

  

 يكون الرجل عنده مال وفري جدا، ولكنه إن نقص ما تأثر، وإن زاد ما فرح به، فهذا عنده وجوده قد
زيادته، ونقصه واحد إلقباله على اآلخرة، وإمنا حصل هذا بيده، فيستعمله فيما ينفعه يف اآلخرة، : يعين

وا أن الزهادة اإلعراض وهذا من األمر العظيم الذي فات إدراكه على كثري من الناس يف هذه األمة، فظن
 -احلسن، أو غريه-: عن املال، واإلعراض عما حيصل للمرء به نفع يف اآلخرة، وسئل احلسن فقيل له

  .الزاهد هو الذي إذا رأى غريه ظن أنه خري منه: من الزاهد ؟ فقال: فقيل له
 الذي يفضل غريه إن الزاهد هو:  حيث قال-رمحه اهللا-وهذا من عظيم املعاين، اليت اخترعها احلسن 

  .-جل وعال -عند اهللا : إذا رأى أحدا من املسلمني ظن أنه خري منه، يعين: عليه، يعين
غري مترفع على اخللق، وهذا إمنا -جل وعال -أنه غري متعلق بالدنيا مزدر نفسه يف جنب اهللا : وهذا يعين

لتعلق بالدنيا، والكالم على تاريخ حيصل ملن من اهللا عليه، فعمر قلبه بالرغبة يف اآلخرة، وبالبعد عن ا
  .الزهد كثري

  ( .ازهد يف الدنيا حيبك اهللا : ( -عليه الصالة والسالم-إذا تقرر هذا، فنرجع إىل قوله 
أن تكون الدنيا قليلة حقرية يف قلبك فال ترفع، فال ترفع ا رأسك، يعين أنه إذا : والزهد يف الدنيا معناه

، فينقلب حامده وذامه -جل وعال -عل ال يفعل للدنيا، وإمنا يكون هللا تصرف ال يتصرف للدنيا، إذا ف
جل وعال -مبا أمر اهللا -جل وعال -من الناس سواء، رضي عنه الناس، أو مل يرضوا عنه، فإنه يعامل ربه 

ليكن تعلقك باآلخرة، وأخرج : يعين( ازهد يف الدنيا حيبك اهللا : ( به من التصرفات واألعمال، فإذا-
قلل، وإذا كان كذلك حصلت لك حمبة اهللا؛ : معناه" ازهد"يا من قلبك، أو قللها من قلبك؛ ألن الدن

واالبتعاد عن -جل وعال -ألنه إذا اجتمع يف القلب الرغبة يف اآلخرة، فإنه يكون مع اإلقبال على اهللا 
  .دار الغرور

)١/٢٥٠(  

  

ليت يتبعها أهل السنة واجلماعة له على صفة من صفاته، ا-جل وعال -وحب اهللا ( حيبك اهللا : ( قال
وعظمته ، وقد جاء إثباا يف القرآن يف آيات كثرية، وكذلك -جل وعال -الوجه الذي يليق جبالل اهللا 

حيب كما يليق جبالله وعظمته، حيب ال حاجة حملبوبه، أو لضعفه مع حمبوبه، -جل وعال -يف السنة، فهو 



كمال ال حلاجة، بل هو عن كمال -جل وعال - من حيب، فحبه خلري يسوقه إىل-جل وعال -وإمنا حيب 
للعبد من مثراته أن يكون -جل وعال -غين، وعن كمال اقتدار فيحب عبده؛ لتقرب العبد منه، وحب 

  ( .وازهد فيما عند الناس حيبك الناس  : ( -عليه الصالة والسالم-مع العبد املعية اخلاصة، قال 
ال يكن قلبك متعلقا فيما يف أيدي الناس، فإذا فعلت ذلك، فأخرجت ما : عيني( ازهد فيما عند الناس ( 

يف أيدي الناس من التعلق ومن االهتمام، وكان ما عند الناس يف قلبك ال قيمة له، سواء أعظم أم قل، 
 به فإنه بذلك حيبك الناس؛ ألن الناس يرون فيه أنك غري متعلق مبا يف أيديهم، ال تنظر إىل ما أنعم اهللا

-هلم التخفيف من احلساب، وحتمد اهللا -جل وعال -عليهم نظر رغبة، وال نظر طلب، وإمنا تسأل اهللا 
على ما أعطاك، وما أنت فيه، فهذا إخراج ما يف أيدي الناس من القلب، هذه حقيقة -جل وعال 

م ال حيبون من الزهادة فيما عند الناس، وإذا فعل ذلك املرء أحبه الناس؛ ألن الناس جبلوا على أ
نازعهم ما خيتصون به، مما ميلكون، أو ما يكون يف أيديهم حىت إذا دخلت بيت أحد، ورأيت شيئا 

وهذا يعكر . يعجبك، وظهر عند ذلك أنك أعجبت بكذا، فإنه يكون يف نفس ذاك اآلخر بعض الشيء
 ال قيمة له، حقري قيمة صفو احملبة، فوطن نفسك أن ما عند الناس يف قلبك شيء قليل ال قيمة له، حقري

له مهما بلغ، وهذا يف احلقيقة ال يكون إال لقلب زاهد متعلق باآلخرة ، ال ينظر إىل الدنيا أما من ينظر 
  .إىل الدنيا، فإنه يكون متعلقا مبا يف أيدي الناس

)١/٢٥١(  

  

 ينظر إليه، أو يتمتع فإذا نظر إىل ملك هذا تعلق به، وإذا نظر إىل ملك هذا تعلق به، وال يزال يسأل، أو
-جل وعال -به حىت ال يكون حمبوبا عند الناس، فإذن هذه الوصية مجعت ما يكون فيه أداء حق اهللا 

عظيم وطريقه أن تزهد فيما ابتلي به اخللق من -جل وعال -والتخلص من حقوق الناس، فحق اهللا 
  .لناس، فتكون معلقا باآلخرة الدنيا، أن تقلل الدنيا يف قلبك وكذلك أن تقلل شأن ما يف أيدي ا

فهذه هي حقيقة هذه الوصية العظيمة، وال شك أننا حباجة إىل ذلك، خاصة يف هذا الزمن الذي صار 
أكثر اخللق معلقني بالدنيا يف قلوم، وينظرون إذا نظروا على جهة احملبة للدنيا، وهذا مما يضعف قلب 

  .ويرضى-جل وعال -املرء يف تعلقه باآلخرة، وتعلقه مبا حيب اهللا 
فعظموا اآلخرة وقللوا من شأن الدنيا، فبذلك يكون الزهد احلقيقي، واإلقبال على اآلخرة، والتجانف 

  .عن دار الغرور
  احلديث الثاين والثالثون

  ال ضرر وال ضرار
حديث حسن رواه ( ال ضرر وال ضرار : ( قال (  أن النيب -رضي اهللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري 



( جة، والدارقطين مسندا، ورواه مالك يف املوطأ مرسال، عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن النيب ابن ما
  فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا

هذا احلديث، وهو احلديث الثاين والثالثون من األحاديث اجلامعة، من األحاديث اجلامعة اليت مجعت 
يمة، ومن جهة ثبوته تنازع العلماء فيه، هل الصواب فيه أحكاما كثرية، وقاعدة من قواعد الدين عظ

والصواب أنه حديث حسن، كما . إىل بعض هذا االختالف-رمحه اهللا -الوصل أم اإلرسال ؟ وقد أشار 
 لكثرة شواهده، واإلرسال فيه ال يعل الوصل؛ ألن لكل منهما جهة كما -رمحه اهللا تعاىل-قال النووي 

  .هو معروف يف علل احلديث 

)١/٢٥٢(  

  

 -رضي اهللا عنه-وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه املسائل، قال أبو سعيد اخلدري 
ال هنا نافية للجنس، ومن املعلوم أن النفي ( ال ضرر : ( وقوله( ال ضرر وال ضرار ( ( قال رسول اهللا 

لكن أين اخلرب ؟ ال النافية ال بد أن يكون متسلطا على شيء، وقد تسلط هنا على الضرر والضرار، 
للجنس تطلب خربا كما هو معلوم، وقد حيذف خربها، وشاع ذلك كثريا، إذا كان خربها معلوما، 

: -مثال -يف عدة أحاديث كقوله ( إذا كان يدرك، فال يذكر اختصارا للكالم، كما يف قول النيب : يعين
كل هذه أين أخبارها ؟ اخلرب غري (  غول ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال( 

مذكور، ال إله إال اهللا، خرب ال النافية للجنس غري مذكور، وهذا معروف يف اللغة شاع إسقاط اخلرب، 
  .كما قال ابن مالك يف األلفية، يف آخر باب ال النافية للجنس

  وشاع يف ذا الباب إسقاط اخلرب
  إذا املراد مع سقوطه ظهر

ط خرب ال النافية للجنس، إذا كان املراد معلوما، إذا تقرر هذا فما املراد هنا ؟ املراد أنه فهنا يشيع إسقا
جهة العبادات، وجهة : ال ضرر يف الشرع، ال ضرر كائن يف الشريعة، وهذا النفي منصب على جهتني

  .رء ضرراملعامالت وما بعدها، أما جهة العبادات، فإن الشريعة مل يأت فيها عبادة حيصل ا للم
أن الضرر منتف شرعا فيما شرع يف هذه الشريعة، ففي العبادات مل يشرع : فإذا ال ضرر يف الشرع يعين

املريض يصلي قائما، فإن تضرر : لنا شيء فيه ضرر على العبد، وال مضارة على العبد، فمثال إذا نظرت
إىل التراب، وهكذا يف أشياء متنوعة، يتطهر باملاء، فإن كان املاء يضره، ينتقل منه . بالقيام صلى قاعدا

فإذن هذا القسم األول أن الضرر منتف شرعا، وانتقاؤه يف العبادات بأنه مل تشرع عبادة، فيها ضرر 
  .بالعبد بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف

)١/٢٥٣(  



  

ح، وتوابعه إىل من النكا: نفى الضرر شرعا يف أمور املعامالت واألمور االجتماعية، يعين: والقسم الثاين
جل - يف تشريعات اإلسالم نفى فيها الضرر، يعين من جهة التشريع، فقال -أيضا-آخره، وهذه كلها 

) ٢٨١: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (مثال، يف بيان العالقة الزوجية، قال -وعال 
) ٢٨٢((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (: ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (وقال يف الرضاعة 

( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ( يف الوصية -جل وعال -وقال 
  .فإذن يف أحكام الشريعة جاء نفي الضرر يف نفس األحكام، وهذا من جهة الشارع) ٢٨٣(

يف املعامالت، أنه طلب ذا النص نفي الضرر : يعين: لثاينالقسم الثاين، أو النوع الثاين من القسم ا
 ال جيوز -أيضا- إذ نفي وجود الضرر والضرار شرعا، فهم -أيضا-أن العبد : والضرار من العباد، يعين

هلم أن يسعوا يف الضرر، وال يف الضرار؛ ألن هذا منفي؛ ألن هذا منفي شرعا، فتحصل لنا أن دخول 
جهة التشريع، واجلهة : يف املعامالت رجع إىل جهتني، اجلهة األوىل( ال ضرار ال ضرر و( هذا النفي 

نفى وجود -جل وعال -الثانية جهة املكلف، فاملكلف ال يسعى يف شيء فيه ضرر وال ضرار؛ ألن اهللا 
إذا تبني هذا فما معىن الضرر؟ وما معىن الضرار؟ ( ال ضرر وال ضرار ( ( الضرر شرعا، بقول املصطفى 

  :تلفت عبارات العلماء يف ذلك، ويف الفرق ما بني الضرر والضرار، فمنهم من قالاخ
  .إن الضرر والضرار واحد، لكن كرر للتأكيد، فالضرر والضرار مبعىن واحد، وهو إيصال األذى للغري

)١/٢٥٤(  

  

نفي : يعينالضرر والضرار خمتلفان، فالضرر هو االسم، والضرار هو الفعل : وقال آخرون من أهل العلم
متجه إىل الشرع بعض الضرر يف : وجود الضرر، ونفي فعل الضرر، فيكون على هذا القول، األول

متجه إىل املكلف، فال فعل للضرر واإلضرار مأذون به شرعا، ويؤيد هذا بأنه جاء يف : الشريعة، والثاين
-وهو القول الثالث-لعلم بالغري، وقال آخرون من أهل ا: يعين( ال ضرر وال إضرار ( بعض الروايات 

إن الضرر هو إيصال األذى للغري، مبا فيه منفعة للموصل، والضرار إيصال األذى للغري مبا ليس ملوصل : 
أذى : أن الضرر على هذا القول، هو أن تضر بأحد لكي تنتفع، فإذا وصله ضرر: األذى نفع فيه، يعين

  غريها،معني، انتفعت أنت بذلك إما يف األمور املالية، أو 
 دون فائدة لك وال مصلحة، - نسأل اهللا العافية -الذي هو الضرار أن توصل األذى : والنوع الثاين

وهذا قول عدد من احملققني منهم العالمة ابن الصالح، وقبله ابن عبد الرب ومجاعة من أهل العلم، وهذا 
  :التعريف أوىل وأظهر لعدة أمور

أن لفظ الضرر : رار، واألصل يف الكالم التأسيس ال التأكيد، والثاينأن فيه تفريقا بني الضرر والض: منها



خيتلف عن لفظ الضرار، يف أن الضرر ظاهر منه أن املوصل هلذا الضرر منتفع به، وأما املضار بالشيء، 
:  يعين-أيضا-من جهة اللغة بني، ومنها :  يعين-أيضا-فإنه غري منتفع به ملعىن املفاعلة يف ذلك، وهذا 

أنه لن يصل :  يترجح به هذا املعىن أن األفعال خمتلفة، ال ضرر وال ضرار إذا انتفى يف الشرع، يعينمما
األذى إىل املكلف، أو نفي إيصال األذى للمكلف هذا يشمل احلاالت اليت ذكرنا مجيعا، وهذا يتضح 

  :مع تقسيم يأيت، وكما ذكرنا لكم يف أول الكالم

)١/٢٥٥(  

  

ىل جهة الشرع يف العبادات، وإىل الشرع واملكلف يف املعامالت وما بعدها، وإذا أن نفي الضرر راجع إ
جل -يف الشريعة، ففي الشريعة ال يصل أذى ألحد لنفي انتفاع املؤذي، فإن اهللا : إنه ال ضرر يعين: قلنا

 يف ، فالضرر منفي-جل وعال - يبتليهم حلكمة يعلمها -سبحانه-ال ينتفع بأذى عباده، بل هو -وعال 
يف عدم :  يف التشريع إذا تقرر هذا، فإن الضرر والضرار يعين-أيضا-التشريع، وكذلك اإلضرار منفي 

  :اعتباره فيما يدخل يف فعل املكلف على قسمني
يكون مضارا على : أن املكلف يدخل الضرر على غريه، وهو ال ينتفع ذا اإلدخال، يعين: األول 

أن يضر غريه مبا ال نفع له فيه، وهو : علم، إنه ال جيوز وحمرم يعينالتعريف هذا، وهذا بإمجاع أهل ال
  .املضارة على تعريفنا، وهو الضرار، هذا له أمثلة كثرية يف الفقه معلومة

أن يدخل الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع هو منه، وهذا اختلف فيه العلماء، هل : الثاين 
إن احلديث دل على أنه ال ضرار وال ضرر، فال جيوز : اليسوغ مثل هذا ؟ أم ال يسوغ ؟ فمنهم من ق

الضرر، فإذا أدخل على غريه ضررا على وجه ينتفع هو منه، فإنه دل احلديث على انتقائه، فيعين أن هذا 
 قالوا -رمحه اهللا- والشافعي -رمحه اهللا-غري معترب، وهذا مذهب مجاعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة 

:  
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دخال الضرر على أي مسلم، ولو لك فيه انتفاع، فإنه هذا ال جيوز، وجيب إزالة الضرر، ووجود إن إ
مثال أن حيتاج إىل فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره، : الضمان لو حصل ما يوجبه، مثاله 

 حنيفة واجلار يتضرر من فتح هذه النوافذ؛ ألنه ا يطلع اجلار على حرمات جاره، فهذا عند أيب
والشافعي ممنوع؛ ألنه ال ضرر ، وقد دخل الضرر على الغري، مثال حيتاج إىل أن يعمل شيئا يف بيته، 

يشب نارا يف بيته لغرض من األغراض، يتأذى ا جاره، فهذا ضرر دخل على اجلار، وصل إليه، وأذى، 



ا اشتكى اجلار جاره عند وهو منتفع بذلك، عند هؤالء هذا الضرر منتف، جيب رفعه وإذا اشتكوا، إذ
  .القاضي، أمره بإزالة ما يلحقه من أذى

والقول الثاين يف هذا ، وهو قول اإلمام أمحد ووافقه مالك يف بعض املسائل، أن إيصال الضرر للغري 
  :ينقسم إىل قسمني

اهرة، فإن أال يكون معتادا، واملصلحة فيه غري ظ: أن يكون معتادا، واملصلحة فيه ظاهرة، والثاين: األول
كان معتادا، واملصلحة فيه ظاهرة، فيجوز أن يفعله؛ ألن الناس ال ميكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إال 
ومث أذى يصيب اآلخر منه، يبين ال بد أنه يشب نارا، ويعمل أشياء، يصل لو رائحة كريهة إليك، لكن 

 بد من الصباح، وهم يضربون حىت  جبانب جاره ال-مثال-هذا شيء معتاد ال بد منه، يريد أن يعمر 
يتأذى اجلار، ال يستطيع اجلار أن يلومه، مع أنه ال ينام صباحا من جراء العمل، فهذا عمل معتاد ومثل 
هذا، ولو وصل الضرر عند اإلمام أمحد، فإن مثل هذا غري منفي؛ ألنه ال تصلح أمور الناس إال ذا، 

مر ال مصلحة فيه، وغري معتاد، فإنه جيب إزالته، يف أشياء وأما إذا كان إيصال الضرر غري معتاد يف أ
  :كثرية، من األمثلة
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مثل املثال الذي ذكرنا سالفا مثل أبواب وشبابيك على اجلار، عند اإلمام أمحد هذا مما جرت : يعين
 يف ضوابط معلومة، العادة به؛ ألن الغرف حتتاج إىل وية إىل آخره، فال مينع منه، وهو املعمول به عندنا

وأما إذا عمل عمال يوصل إليه الضرر بشيء غري معتاد، فإنه ال يقر عليه، مثل أن حيفر قليبا جبنب قليب 
صاحبه فسحبت املاء عليه، واملاء ملن سبق؛ فلهذا يؤمر املتأخر بأن يزيل هذا الضرر؛ ألنه غري معتاد، وال 

  .عليهمصلحة فيه ظاهرة له؛ ألن مصلحة األول متقدمة 
 وال بأشياء، يتضرر معها بيت -مثال-لو أراد أن حيفر يف بيته، أو يبين، يذهب يأيت بديناميت : مثال آخر

ااور بتهدم بعضه، أو خبلل يف أركانه، أو يف أسسه، أو أشبه ذلك، فهذا مما ال يكون معتادا، فيمنع 
ن العمل جرى عليه؛ وألن مصلحة منه، وهذا القول قول اإلمام أمحد هو التحقيق، وهو الصواب؛ أل

والبحث يف هذا احلديث يطول؛ ألنه قاعدة عظيمة، -الناس ال تتم إال ذا، فإذا سيحصل لنا من هذا 
 -النكاح والوصية والطالق وإىل آخره: يدخل فيها كثري من أبواب املعامالت واألمور االجتماعية
 له معىن، وهذا له معىن، وأنه منتف الضرر حتصل لنا من هذا أن الضرر والضرار خمتلفان وأن هذا

  .يف التشريع: والضرار شرعا، يعين
وكذلك جيب على العباد أن ال يضر بعضهم بعضا، وأن الضرر منه ما هو للعبد فيه مصلحة، فهذا ال 
 جيوز باتفاق، والضرار الذي ال مصلحة للعبد فيه، ومل جتر العادة فهذا أيضا منفي، وأما ما حيصل به نوع



أذى مع بقاء املصلحة، وجريان العادة يف ذلك، فإنه ال ينفى شرعا، وال جيب به إزالة الضرار، هذا 
  .ملخص ما يف هذا احلديث من مباحث

 ضمن قاعدة -أيضا-وهو يستدعي أطول من هذا بكثري من جهة التقسيمات واألمثلة؛ ألنه داخل 
  .مر معكم بعضهاالضرر يزال، وهلا تفريعات كثرية، رمبا : فقيهة، وهي

  احلديث الثالث والثالثون
  البينة على املدعي واليمني على من أنكر
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لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال : ( قال (  أن النيب -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس 
وغريه، حديث حسن رواه البيهقي ( قوم ودماءهم، ولكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر 

  .هكذا وبعضه يف الصحيحني
 أن -رضى اهللا عنهما-عن ابن عباس : هذا احلديث أصل يف باب القضاء والبينات واخلصومات، قال

  ( .لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال قوم ودماءهم : ( قال ( رسول اهللا 
ية على جمرد الدعوى، فإنه سيأيت يعين أنه لو كانت املسألة يف احلكم مبن( لو يعطى الناس بدعواهم ( 

ألجل البغضاء والشحناء بني الناس، يأيت من يدعي مال غريه، بل، ويدعي دمه، إذا مات بأي طريقة، 
 حلصل خلل كثري يف األمة ويف -مبجرد الدعوى، بال بينة-لو أعطي الناس . ادعي أن فالنا هو القاتل

 البغضاء وعلى الكراهة، فقد ينتج من ذلك أن يدعي الناس؛ ألن نفوس الناس مبنية على املشاحة وعلى
بال بينة : يعين( لو يعطى الناس بدعواهم : ( -عليه الصالة والسالم-أناس أموال قوم ودماءهم، فقال 

  .على ما ادعوا، الدعى رجال أموال قوم ودماءهم 
، وعقب عليه كتفسري لذلك وهذا االدعاء بال بينة مرفوض؛ وهلذا كان لزاما على املدعي أن يأيت بالبينة

البينة على : (  ولكن البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، قوله-عليه الصالة والسالم-فقال 
البينة اسم لكل ما يبني احلق، ويظهره على الصحيح املختار، فالبينات إذا كثرية، فالشهود من ( املدعي 

 -أيضا- على املسألة من البينات، وفهم القاضي باختبار البينات، واإلقرار من البينات، والقرائن الدالة
  .من البينات، فهم القاضي للمسألة باختبار، خيترب به اخلصمني، فيظهر به له وجه احلق هذا من البينات

)١/٢٥٩(  

  



فإذا البينات على الصحيح ليست منحصرة يف أوجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة يف كل ما يبني 
وهذه تستجد مع األزمان، وكل زمن له بينات ختتلف أيضا، وتزيد عن الزمن الذي احلق، ويظهره، 

قبله، أو ختتلف، فال بد إذا يف البينات من رعاية احلال ورعاية البالد ورعاية أعراف الناس إىل آخره، 
ا الربهان، بينة، وأرفع منه: اسم للبيان، وما يبني به الشيء، يقال له: فإذا تقرر هذا، فالبينة يف اللغة

 ( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( -جل وعال -وأرفع من الربهان اآلية ، وقد قال 
) ) )))))))) ))) ))))))))))))٢٨٤. (  

يف دعوى النبوة، ودعوى الرسالة، وما حنن : ما جئتنا بشيء يبني أنك صادق يف ذلك، يعين: يعين
: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( -جل وعال -ال بتاركي آهلتنا عن قولك، وق

 )))) ))))) ))))))) ))) ))))))))))))) )))))))))))) )))))) ))))))))))) ))))))))))))))))) )))))))))))
فجعل البينة هي الرسول، ويف اآلية األوىل البينة يؤتاها ) ٢٨٥((((((((( ((((((( (((((((((( ( (

ل، فتنوعت البينة؛ ألن البينة اسم ملا يظهر احلق، ويدل عليه؛ فلهذا قيل للرسول إنه بينة، الرسو
  .وللكتاب إنه بينة، وللشاهد إنه بينة، وهكذا

ولكن البينة على املدعي، : فالبينة إذن على التحقيق أا اسم عام جامع لكل ما يبني احلق، ويظهره، قال 
البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، :  يعربون عن ذلك بقوهلمواليمني على من أنكر، والعلماء

 يف بعض روايات هذا احلديث، -أيضا- وروي -أيضا-وهذا من باب التصرف يف العبارة، وذكر 
من أن البينة على املدعي، وأن املدعي ال تؤخذ دعواه، : وأمجع أهل العلم على ما دل عليه هذا احلديث

  .ن حيث مطالبته بشيء، حىت يأيت ببينة تثبت له هذا احلقوال يلتفت هلا م
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واملدعي واملدعى عليه اختلفت فيهما عبارات أهل العلم، لكن التحقيق فيهما، أو الصواب أن املدعي 
من إذا سكت ترك، واملدعى عليه من إذا سكت مل يترك، ويعرب طائفة من أهل العلم يف كتب الفقه، يف 

ولكن : (  آخره، عن املدعي واملدعى عليه بالداخل واخلارج، املقصود أن املدعي يف قوله القضاء يف
أن املدعي، هو من إذا سكت عن القضية ترك؛ ألنه هو صاحبها، فيدعي على غريه ( البينة على املدعي 
  .سكت عن هذه الدعوى، ترك إذ ال مطالب له بشيء: شيئا، فلو قال

ليه إذا كان اخلصم ال يسكت عنه، فإذا سكت أحد اخلصمني، وبسكوته وقد ينقلب املدعي مدعى ع
 -كما ذكرت لك-يترك، صار مدعيا، وإذا سكت وبسكوته مل يترك صار مدعى عليه، وقد ينقلب 

  .املدعي إىل مدعى عليه يف بعض احلاالت
ذ أرضي، أو أخذ أنا أدعي على فالن بأنه أخ: إذا أتى أحد وقال: يعين( البينة على املدعي : ( قال 



أين البينة اليت : سياريت، أو أنه أخذ من مايل كذا وكذا، أو أين أقرضته كذا وكذا، وأطالبه برده فيقال
تثبت ذلك ؟ هل عندك شهود ؟ هذا نوع من البينات، هل عندك ورقة مشهود عليها ؟ أو أشباه ذلك 

  تثبت ذلك، ما دليلك، أو ما بينتك على هذا ؟
ال ينظر إىل دعواه جمردة حىت يأيت ببينة، هناك بعض احلاالت ال يكون ثَم بينة للمدعي، فيأيت بالبينة، ف

هذا خصمي، : أنه يقول: فيتوجه فيها، وهي األمور املالية، يتوجه فيها اليمني على املدعى عليه، يعين
 بينة للمدعي هذا ليس له عندي شيء، فهنا ينكر املدعى عليه أحقية املدعي بشيء، وال: فيأيت فيقول

ليس له عندي : إىل املدعى عليه الذي يقول: على ذلك، فريى القاضي أن تتوجه اليمني إىل املنكر، يعين
  .شيء

من أنكر حقا طولب به، : أو اليمني على املدعى عليه، يعين( واليمني على من أنكر : ( وهذا معىن قوله 
ع بينة ولكنها مل تكمل، أو ما يرى القاضي فيه، أن وال بينة ثابتة تدل عليه بينة واضحة، وإمنا هناك نو

  .فيه حاجة لطلب اليمني، فإنه تتوجه اليمني للمدعى عليه؛ ألنه منكر

)١/٢٦١(  

  

نفهم من هذا أن املدعي ال يطالب باليمني؛ ألنه هو صاحب الدعوى، فإمنا عليه البينة، كذلك املدعى 
  .عاعليه إذا أنكر، فإمنا عليه اليمني، ويربأ طب

  .إذا كان املدعى عليه عنده بينات أخرى فيديل ا، وتكون بينة أقوى من بينة خصمه
املقصود من هذا احلديث أن الشريعة جاءت يف القضاء بإقامة العدل، وإقامة احلق، وأن هذا إمنا يكون 

جرد رأيه باجتماع القرائن والدالئل والبينات على ثبوت احلق ألحد اخلصمني، وأن احلاكم ال حيكم مب
  .وال يعلمه

للقاضي أن حيكم بعلمه، وإمنا حيكم مبا دلت عليه الدالئل، فلو أتاه رجل من : فال جيوز للحاكم يعين
أصدق الناس وأصلحهم وقال أنا عندي، أنا يل على فالن كذا وكذا وال بينة، فإنه ال حيكم بعلمه يف 

ال بد من البينة من املدعي ، وال بد من إثبات ذلك، ولو كان هو يعلم بعض ما يف املسألة من األمور، ف
  .ذلك فيحكم له، أو اليمني على من أنكر يف بعض املسائل 

فلعل بعضكم أن يكون أحلن  ( -يف اخلصومة وإدالء كل حبجة -قال ( وقد ثبت يف الصحيح أن النيب 
 أخيه بشيء، فإمنا حبجته من خصمه، فأقضي له ، فإمنا أقضي على حنو ما أمسع، فمن قضيت له من حق

فحكم القاضي ال جيعل ملن ليس له احلق، جيعل املسألة حقا له، ( هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع 
  .وهذا عند بعض العامة

والناس يظنون أن القاضي إذا حكم، فمعناه أن من حكم له، فله احلق مطلقا، ولو كان مبطال يف نفس 



فمن قضيت له من حق أخيه، فإمنا هو : (  قال هنا -ة والسالمعليه الصال-األمر، وهذا باطل؛ ألنه 
أن املرء ال حيصل له احلق مبجرد حكم القاضي، بل ال : وهذا يعين( قطعة من النار، فليأخذ، أو فليدع 

بد أن يعلم هو أن هذا حق يف نفسه، أو أن املسألة مترددة حيتاج فيها إىل حكم القاضي، أما إذا كان 
  ! .وز له أن يستحل األمر حبكم القاضي، فإمنا هي قطعة من النار يأخذها، وما أعظم ذلك مبطال، فال جي

  احلديث الرابع والثالثون
  من رأى منكم منكرا فليغريه بيده
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من رأى منكم منكرا، : ( يقول ( مسعت رسول اهللا :  قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري 
  .رواه مسلم ( تطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان فليغريه بيده، فإن مل يس

 يف بيان وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو حديث -أيضا-هذا احلديث حديث عظيم 
معلوم لديكم بتفاصيل الكالم عليه؛ ألنه كثر بيانه، وبيان ما فيه، لكن خنتصر املقام، عن أيب سعيد 

املنكر ( من رأى منكم منكرا، فليغريه بيده : ( يقول ( مسعت رسول اهللا :  قال- عنهرضي اهللا-اخلدري 
: اسم ملا عرف يف الشريعة قبحه والنهي عنه، فال يكون منكرا حىت يكون حمرما يف الشريعة، وهنا قال: 
اليد، وهذا فهنا شرط، أما جواب الشرط، فهو األمر بالتغيري ب( من رأى منكم منكرا، فليغريه بيده ( 

والفعل رأى هو ( من رأى منكم منكرا : ( األمر على الوجوب مع القدرة، وأما فعل الشرط فهو قوله 
الذي تعلق به احلكم، وهو وجوب اإلنكار، ورأى هنا بصرية؛ ألا تعدت إىل مفعول واحد، فحصل لنا 

قييد لوجوب اإلنكار مبا إذا بذلك أن معىن احلديث من رأى منكم منكرا بعينه، فليغريه بيده، وهذا ت
  .رؤي بالعني، وأما العلم باملنكر، فال يكتفى به يف وجوب اإلنكار، كما دل عليه ظاهر هذا احلديث

ظاهر احلديث على أنه ال جيب حىت يرى بالعني، ويرتل السمع احملقق مرتلة الرأي بالعني، : قال العلماء 
مرأة يف خلوة حمرمة مساعا حمققا، يعرف بيقني أن هذا فإذا مسع منكرا مساعا حمققا، مسع صوت رجل وا

أن هذا يف كالمه إمنا هو مع أجنبية وأشبه ذلك، فإنه جيب عليه اإلنكار؛ لترتيل .... حمرم، وأنه ال يفعل
  .السماع احملقق مرتلة النظر

)١/٢٦٣(  

  

 جيب عليه هنا كذلك إذا مسع أصوات معازف، أو أصوات ماله، أو أشباه ذلك بسماع حمقق، فإنه
اإلنكار، وأما غري ذلك، فال يدخل يف احلديث، فإذا علم مبنكر، فإنه هنا ال يدخل يف اإلنكار، وإمنا 



 السماع احملقق -كما قال العلماء-يدخل يف النصيحة؛ ألن اإلنكار علق بالرؤية يف هذا احلديث، ويرتل 
يظهر تعليق األمر باملنكر، دون " منكرا: "هويف قول( من رأى منكم منكرا : (  مرتلة الرؤية قال -فقط-

  .الواقع فيه، فاحلكم باألمر بالتغيري باليد هذا راجع إىل املنكر، أما الواقع يف املنكر، فهذا له حبث آخر
فليغري املنكر، فال يدخل يف احلديث عقاب فاعل املنكر؛ ألن فاعل املنكر تكتنفه : يعين" فليغريه: "قال

عددة، فقد يكون الواجب معه الدعوة باليت هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد أحباث، أو أحوال مت
إىل .. يكون احليلولة بينه وبني املنكر واالكتفاء بزجره بكالم، وحنوه ، وقد يكون بالتعزير ، وقد يكون 

  .آخر أحوال ذلك املعروفة، يف كل مقام حبسب ذلك املقام، وما جاء فيه من األحكام
احلديث دل بظاهره على تعليق وجوب اإلنكار، ووجوب التغيري باليد بالرؤية، وما يقوم أن : املقصود
  .مقامها
رجل أمامه زجاجة مخر، أو أمامه شيء من امللهيات : -مثال-باملنكر نفسه، فتغيري املنكر، يعين : والثاين

من اخلمر، أو من املالهي احملرمة، فإنكار املنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإمنا هو تغيري هذا املنكر 
  .احملرمة، أو من الصور احملرمة، أو أشباه ذلك بتغيريه باليد مع القدرة 

  .تغيريه باليد مع القدرة ، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر
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ا عليه، والتغيري هنا أوجب التغيري باليد، وهذا مقيد مبا إذا كان التغيري باليد مقدور( فليغريه بيده : ( قال
أن يكون يف بيتك الذي لك : وأما إذا كان غري مقدور عليه، فإنه ال جيب، ومن أمثلة كونه مقدورا عليه

يف زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو يف أيتام لك الوالية عليهم، أو يف مكان أنت : الوالية عليه يعين
يك هنا أن تزيله، وإذا مل تغريه مسئول عنه، وأنت الويل عليه، هذا نوع من أنواع االقتدار، فيجب عل

: بيدك فتأمث، أما إذا كان يف والية غريك، فإنه ال تدخل القدرة هنا، أو ال توجد القدرة عليه؛ ألن املقتدر
هو من له الوالية فيكون هنا باب النصيحة ملن هذا حتت واليته،ليغريه من هو حتت واليته والتغيري يف 

  .الشرع ليس مبعىن اإلزالة
هذا حرام، وهذا ال جيوز، : اسم يشمل اإلزالة، ويشمل اإلنكار باللسان بال إزالة، يعين أن يقال: ريالتغي

 االعتقاد أن هذا منكر و حمرم؛ وهلذا جاء يف هذا احلديث بيان هذه املعاين الثالث، -أيضا-ويشمل 
فليغريه بلسانه، ومن : ينيع(  فبلسانه - التغيري بيده -فإن مل يستطع  ( -:الصالة والسالم-فقال عليه 

املعلوم أن اللسان ال يزيل املنكر دائما، بل قد يزول معه حبسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد ال يزول 
هذا حرام، وهذا منكر ال جيوز لك، قد ينتهي وقد ال ينتهي، فإذا أخربت : معه املنكر، تقول مثال لفالن



أخربته بأنه منكر وحرام فقد غريت، وإذا سكت، فإنك مل اخللق، أو املكلف الواقع يف هذا املنكر، إذا 
  .تغري
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وإن كنت ال تستطيع باللسان، فتغريه بالقلب تغيريا الزما لك ال ينفك عنك، وال تعذر بالتخلف عنه، 
بعدم الرضا به؛ هلذا جاء يف سنن أيب داود أنه : وهو اعتقاد أنه منكر وحمرم ، والرباءة من الفعل يعين

إذا عملت اخلطيئة كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من : (  قال-الصالة والسالم-ليه ع
أن الراضي بالشيء كفاعله؛ ألن : وهذا يعين( غاب عنها وكان ممن شهدها، فلم يفعلها كمن فعلها 

: ( -جل وعال-أن يقره املرء، ولو من جهة الرضا، وهذا ظاهر يف قوله : املنكر ال جيوز أن يقر، يعين
 ) ) ))))))))))) ))))) )))))))) ) )))))))))) ))))))) ))) )))))))))) )))))) )))))))) ))))))))))) ))))

: ( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ويف اآلية األخرى ) ٢٨٦(
)٢٨٧. (  

جالس ال يفارق هذا املكان، فهو يف حكم الفاعل من فمن جلس يف مكان يستهزأ فيه بآيات اهللا، وهو 
جهة رضاه بذلك؛ ألن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء، إذا تبني ذلك، فها هنا مسائل تتعلق 

 متعلق بالقدرة باإلمجاع، ومتعلق بظن االنتفاع عند - وجوب اإلنكار -ذا احلديث، وهي أن اإلنكار 
  .كثري من أهل العلم

باللسان، مبا ال يدخل : إمنا جيب اإلنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع املنكر، يعين: ئفة من العلماءقال طا
جل -حتت واليته، أما إذا غلب على ظنه أنه ال ينتفع، فإنه ال جيب اإلنكار؛ وذلك لظاهر قول اهللا 

االنتفاع، وهذا ذهب فأوجب التذكري بشرط ) ٢٨٨ ( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (-:وعال
-إليه مجاعة من أهل العلم منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، ودل عليه عمل عدد من الصحابة 

 كابن عمر وابن عباس وغريمها، ملا دخلوا على الوالة وأمراء املؤمنني يف بيوم، -رضوان اهللا عليهم
لبة الظن أم ال ينتفعون بذلك؛ ألا وكان عندهم بعض املنكرات يف جمالسهم، فلم ينكروها؛ وذلك لغ

  .من األمور اليت أقروها وصارت فيما بينهم، وهذا خالف قول اجلمهور
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-واجلمهور على أنه جيب مطلقا، سواء غلب على الظن، أو مل يغلب الظن؛ ألن إجياب اإلنكار حلق اهللا 
كما -و قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  وهذا ال يدخل فيه غلبة الظن، والقول الثاين، وه-جل وعال



 ومجاعة، من أنه جيب مع غلبة الظن هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ ألن أعمال -ذكرت لكم
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل : ( قال( املكلفني مبنية على ما يغلب على ظنهم، والنيب 

عة هذه تشمل عدة أحوال، ويدخل فيها غلبة وعدم االستطا( يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه 
إذا قابلت حليقا للحية، أو قابلت امرأة سفرت وجهها، وحنو ذلك، يف : الظن أال ينتفع اخلصم، مثال

  بعض األمكنة جند حرجا هل ننكر أم ال ننكر؟
ة، فيكتفى يغلب على ظننا يف بعض األحوال، أننا لو أنكرنا ملا انتفع أولئك بذلك؛ لعلمهم ذه املسأل

هنا باإلنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى االستحباب يف أنه يستحب أن تبقى هذه الشعرية، وأن 
يفعلها من أراد فعل املستحب، وكما ذكرت لك هذا خالف قول اجلمهور، لكنه يتأيد مبعرفة حال 

به، وإال للزم منه أن  من أم إمنا أنكروا ما غلب على ظنهم االنتفاع -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
  .يأمثوا يف ترك كثري من الواجبات يف أحوال كثرية ومعلومة

ينكر بقلبه، : يعين( فإن مل يستطع فبقلبه ( ( فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان : ( قال يف آخره
( اإلميان وذلك أضعف ( بغض املنكر، وكراهته واعتقاد أنه منكر وأنه حمرم : واإلنكار بالقلب، يعين

وليس ( هذا أقل درجات اإلميان؛ ألنه هو الذي جيب على كل أحد، كل أحد جيب عليه هذا : يعين
ألن املنكر امع عليه إذا مل يعتقد حرمته، ومل يبغضه مع اعتقاد ( وراء ذلك من اإلميان حبة خردل 

  .حرمته، فإنه على خطر عظيم يف إميانه
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 مراتب -أيضا-ثه اإلنكار على الوالة، واإلنكار على عامة الناس، ويدخل هذا احلديث يدخل يف حب
مباحثه وفروعه كثرية يطول املقام : مباحثه، أعين: اإلنكار، والقواعد اليت حتكم ذلك، وهي كثرية، يعين

بذكرها، لكن أنبه على مسألة مهمة ذكرا عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بني النصيحة واإلنكار يف 
الشريعة، وذلك أن اإلنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثرية، كما مر معنا 

ومنها اإلنكار، فاإلنكار حال من أحوال النصيحة؛ وهلذا كان مقيدا بقيود ( الدين النصيحة ( يف حديث 
ى منكم فليغريه بيده، من رأ: ( أن اإلنكار األصل فيه أن يكون علنا؛ لقوله: وله ضوابطه، فمن ضوابطه

  .وهذا بشرط رؤية املنكر( فإن مل يستطع فبلسانه 
وهنا ندخل يف حبث مسألة حبثناها مرارا، وهي أن الوالة ينكر عليهم إذا فعلوا املنكر بأنفسهم، ورآه من 

  .فعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا حيمل هدي السلف يف ذلك
 من عشرة، أو اثين عشر حديثا يف هذا الباب، فيها إنكار وكل األحاديث اليت جاءت، وهي كثرية، أكثر

طائفة من السلف على األمري، أو على الوايل، كلها على هذا الضابط، وهو أم أنكروا شيئا رأوه من 



األمري أمامهم، ومل يكن هدي السلف أن ينكروا على الوايل شيئا أجراه يف واليته؛ وهلذا ملا حصل من 
أال تنصح لعثمان؟ أال ترى إىل  : - رضي اهللا عنهما-ادات وقيل ألسامة بن زيد بعض االجته( عثمان 

  .أما إين بذلته له سرا، ال أكون فاتح باب فتنة: ما فعل؟ قال
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ففرق السلف يف املنكر الذي يفعل أمام الناس كحال األمري الذي قدم خطبيت العيد على الصالة، 
ني، وأحوال كثرية يف هذا، فرقوا ما بني حصول املنكر منه أمام الناس وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوب

علنا، وما بني ما جيريه يف واليته، فجعلوا ما جيريه يف واليته بابا من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأيت 
 - مع احلكمة يف ذلك؛ وهلذا قال رجل البن عباس( من رأى منكم منكرا فليغريه بيده : ( هذا احلديث

: قال. ال تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه: أال آيت األمري، فآمره وأاه ؟ قال: -رضي اهللا عنهما 
  .أما إن كان ذاك فعليك إذن: أرأيت إن أمرين مبعصية؟ قال

فدل هذا على أن األمر والنهي املتعلق بالويل إمنا يكون فيما بني املرء وبينه، فيما يكون يف واليته، وأما 
كان يفعل الشيء أمام الناس، فإن هذا جيب أن ينكر من رآه حبسب القدرة وحبسب القواعد اليت إذا 

أن قاعدة اإلنكار مبنية على قاعدة أخرى : حتكم ذلك، إذا تكرر هذا، فثم مسألة متصلة ذه، وهي
ن ينتقل املنكر ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه ال جيوز إنكار منكر حىت تتيقن أنه ل

  :عليه إىل منكر أشد منه، قال شيخ اإلسالم
  .ومن أنكر ظانا أنه ينتقل، فإنه يأمث، حىت يتيقن أن إنكاره سينقل املنكر عليه إىل ما هو أفضل

إعالم "إن هذا جممع عليه، ومثل هلذا ابن القيم مبسائل كثرية يف كتابه : وقد قال بعض أهل العلم
لو أتيت إىل أناس يلعبون لعبا حمرما، أو يشتغلون بكتب جمون، فإن أنكرت عليهم : فقال مثال" املوقعني

أن ينتقلوا من هذا املنكر إىل ما هو أنكر منه، فهذا حرام باإلمجاع : األول: ذلك، فإنه يكتنفه أحوال
أشبه ذلك، خيرج من هلوه بالكتب إىل االتصال بالنساء مباشرة، أو إىل رؤية النساء مباشرة، أو ما : يعين

  .فهذا منكر أشد منه، فبقاؤه على األول أقل خطرا يف الشريعة من انتقاله إىل املنكر الثاين
  .أن ينتقل إىل ما هو خري ودين، فهذا هو الذي جيب معه اإلنكار: احلال الثانية
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  .أن ينتقل منه إىل منكر يساويه، فهذا حمل اجتهاد: والثالث
  .ه إىل منكر آخرأن ينتقل من: والرابع



منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإىل خري، هذه أربعة أقسام، وإىل منكر آخر، : ذكر أربعة
 ال جيوز، وإذا كان إىل منكر مساويه، فهذا حمل اجتهاد، وإىل خري فهذا واجب، وإىل -أيضا-فهذا 

إذا انتقل من منكر إىل : ا اإلنكار، وهيمنكر أشد منه فهذا ال جيوز، فتحصل منه أن مث حالتني حيرم فيهم
 وإىل منكر أشد منه بيقينك، فهذه -إنك ما تدري إنه مساوٍ :  يعين-منكر آخر غري مساوٍ، وإىل منكر 

  .حرام باإلمجاع
  .أن ينتقل إىل منكر مساوٍ فهذا فيه حمل اجتهاد: والثالث
ة لشيخ اإلسالم ابن تيمية أنه مر وطائفة أن ينتقل إىل خري، فهذا جيب معه اإلنكار، وذكر قص: والرابع

من أصحابه على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج، ويشربون اخلمر يف شارع من شوارع دمشق علنا، 
: أال ننكر على هؤالء ؟ فقال شيخ اإلسالم: - رمحه اهللا -فقال أحد أصحاب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ا يف املسلمني، أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه دعهم، فإن انشغاهلم بذلك أهون من أن يعيثو

العظيم؛ ألن هذا منكر وحمرم لكنه قاصر، وإلنكاره عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إىل منكر متعد على 
  .بعض املسلمني، ومعلوم أن املنكر القاصر أهون من املنكر املتعدي

  .هذه بعض املباحث اليت حيسن ذكرها عند هذا احلديث
  .منع

  .-إن شاء اهللا-نقف عند هذا ، بقي عندنا سبعة أحاديث ننهيها غدا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه، معنا احلديث 
  .اخلامس والثالثون من األربعني النووية

  .اقرأ
  احلديث اخلامس والثالثون

   تناجشوا وال تباغضواال حتاسدوا وال
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بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا 
ال ( ( رسول اهللا : قال( وعن أيب هريرة : حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، قال املصنف رمحه اهللا تعاىل

، وال تدابروا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا حتاسدوا، وال تناجشوا ، وال تباغضوا
إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره، التقوى ها هنا، ويشري إىل 
صدره ثالث مرات، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام دمه 



  اه مسلمرو( وماله وعرضه 
هذا احلديث أصل يف حق املسلم على املسلم، وفيما ينبغي أن يكون بني املسلمني من أنواع التعامل، قال 

  ( .ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا : ( -عليه الصالة والسالم-فيه 
  .احلديث
 معلوم أن النهي يفيد التحرمي يف إىل آخره هذا ي، وكما هو( ...ال حتاسدوا، وال تناجشوا : ( قوله

أن احلسد حمرم، وقد جاءت أحاديث : يعين( ال حتاسدوا : ( -عليه الصالة والسالم-مثل هذا، فقوله 
كثرية فيها بيان حترمي احلسد، وأنه يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب، وكذلك التناجش حمرم، وقد 

ك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل احملبة، أو يزيل عن النجش يف غري ما حديث، وكذل( ى النيب 
  .األلفة بني املسلمني، فإنه ممنوع منع حترمي

)١/٢٧١(  

  

متين : أن احلسد: فسر بعدة تفسريات، ومنها: احلسد( ال حتاسدوا : ( -عليه الصالة والسالم-قوله 
أنعم اهللا عليه ليس بأهل هلذه النعمة، زوال النعمة عن الغري، وأيضا من احلسد أن يعتقد أن هذا الذي 

 وعلى -جل وعال- وهلذا فحقيقة احلسد اعتراض على قضاء اهللا -جل وعال-وال يستحق فضل اهللا 
فليس احلسد مقتصرا على ( احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب ( قدره ونعمته؛ فلهذا كان 

؛ ألنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن أنه يأمث به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه
 ونعمته، وحنو هذا -جل وعال- حيث قام يف قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل اهللا -جل وعال-سوء باهللا 

هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده : ما يستعمله بعض العامة حيث يقول بعضهم
 واعتراض -جل وعال-شباه ذلك مما فيه ظن سوء باهللا هذه النعمة، هذا حرام أن يكون عنده املال، وأ

  .على قدر اهللا، وعلى نعمته، وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء
ال يؤمن : ( فالواجب إذن على املسلم أن يفرح ألخيه املسلم مبا أنعم اهللا عليه، وقد مر معنا يف احلديث

 احلاسد ال حيب ألخيه ما حيب لنفسه، واحلسد بضد ذلك، فإن( أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 
جل -بل إما أن يتمىن زوال النعمة عن أخيه، أو أنه يعتقد، ويظن أن أخاه ليس بأهل ملا أعطاه اهللا 

  .-وعال
 يدل على حترمي النجش، وقد تقرر يف األصول أن النهي إذا تسلط -أيضا-وهذا ( وال تناجشوا : ( قال

صدر؛ ألن املضارع عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفي على احلدث على املضارع، فإنه يعم أنواع امل
  .تسلط النفي أو النهي على احلدث، واحلدث نكرة فعم أنواعا

)١/٢٧٢(  



  

يعم مجيع أنواع ( ال تناجشوا : ( يعم مجيع أنواع احلسد، وقوله( ال حتاسدوا : ( يف قوله: إذن نقول هنا
لنجش، أو النجش فسر بعدة تفسريات، وأعمها التفسري النجش بالسكون، أو النجش بالتحريك، وا

أن يسعى يف إبطال الشيء مبكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي باملكر : اللغوي، وهو أن النجش
ال : أي( وال تناجشوا : ( واخلداع واحليلة، وهذا عام يشمل مجيع أنواع التعامل مع املسلمني، فإذن قوله

واحليلة واملواربة وأشباه ذلك من الصفات املذمومة، ويدخل يف هذا يسعى بعضكم مع بعض باخلداع 
النجش اخلاص، وهو املستعمل يف البيع بأن يزيد يف السلعة من ال يرغب يف شرائها؛ ألن هذا سعي يف 
ازدياد السعر مبكر وحيلة وخداع، فهو مسى ذلك بالنجش، أو النجش؛ ألنه فيه املكر واخلداع واحليلة، 

  .فيمنع
رم أن يسعى املسلم مع إخوانه املسلمني باحليلة واخلداع واملكر بأي نوع، بل املسلم مع إخوانه يسري وحي

على نية طيبة، وعلى أن حيب هلم ما حيب لنفسه، وأال خيدعهم، وال يغرر م، بل يكون معهم كما 
 حني السوم على السلعة ينبغي، أو كما حيب أن يكونوا معه، وزيادة املرء يف السعر، وهو ال يريد الشراء

  .هذا من أنواع احليلة واخلداع؛ وهلذا فهو منهي عنه وحمرم يأمث به صاحبه إمث احملرمات
 عام يف كل ما يكون سببا حلدوث البغضاء من األقوال -أيضا-والتباغض هنا ( وال تباغضوا : ( قال

ىل التباغض، فأنت منهي واألعمال، فكل قول يؤدي إىل البغض، فأنت منهي عنه، وكل فعل يؤدي إ
عنه، فاملؤمن مأمور بأن يسعى مبا فيه احملبة بني إخوانه املؤمنني، وأما ما فيه من التباغض، فهو حرام أن 
يسعى فيه بقوله، أو قلمه، أو كالمه ، أو عمله، أو تصرفاته، أو إشاراته، أو حلظه حىت إن الرجل ال 

ي مسلم كان؛ ألنه قد أحبه ملا معه من اإلسالم ينبغي له أن يبغض، بل ال يسوغ له أن يبغض أ
والتوحيد، وهذا جيرب غريه، وإن أبغضه بغضا دينيا فهذا ال حرج، لكن البغض الدنيوي هو الذي ى 

  .عنه هنا
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فسبب البغض إذا كان دينيا مشروعا، فهذا مطلوب، وال بأس به، لكن بالنسبة للمسلم فإنه ال يبغض 
تمع يف حق املؤمن، أو يف حق املسلم ما يكون معه احلب له، وهو ما معه من اإلميان باجلملة، بل جي

  .والتوحيد والطاعة، وما يكون معه البغض له، وهو ما قد يكون يقترفه من اإلمث والعصيان 
 قال( ال تباغضوا : ( هنا قال( فإذن يف املؤمن واملسلم جيتمع املوجبان يف الدين احلب والبغض، والنيب 

هذا يف السعي فيما فيه التباغض يف أمر الدنيا، أما إذا كان ألمر شرعي وديين، فإن هذا : العلماء
مطلوب، وال يدخل يف هذا النهي، والسعي يف البغضاء بأنواع كثرية، وحىت الرجل مع أهله ينبغي له أن 



ال يفرك ( ( ا قال النيب يسعى فيما فيه املودة واحملبة وأال يبغض، وإذا حصلت البغضاء، فإنه ينظر كم
  .ال يبغض مؤمن مؤمنة: يعين( مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر 

بعامة، بل ينظر إليه إن حصل يف قلبه : وهكذا قاعدة عامة أن املؤمن ال يسوغ له أن يبغض مؤمنا، يعين
لطاعة، فيعظم جانب طاعته هللا على بغضاء، فينظر إىل أخيه املؤمن، وينظر ما معه من اخلري واإلميان وا

نصيب نفسه، وحظ نفسه، فتنقلب البغضاء عنده هونا ما، وال يكون بغيضا له بغضا تاما، أو ما يوجب 
  .املقاطعة، أو املدابرة

ال تسعوا يف قول، أو عمل تكونوا معه : يعين( وال تدابروا : ( -عليه الصالة والسالم-قال بعدها 
القطيعة واهلجران، وهجر :  أن يفترق الناس كل يويل اآلخر دبره، وهذا يعينمتقاطعني؛ ألن التدابر

هجر ألمر الدين، وهذا له أحكامه : املسلم وقطعه حرام إذا كان ألمر دنيوي، فاهلجر ينقسم إىل قسمني
أنه جيوز هجر املسلم ألجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك اهلجر، وهذا كما : املختصة، وضابطها

  .املخلفني الثالثة يف غزوة تبوك وأمثال ذلك( لنيب هجر ا
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أذاه، أو لشيء ... اهلجر لغرض دنيوي أن يهجر املسلم أخاه لغرض له للدنيا؛ إليذاء: والقسم الثاين
وقع يف قلبه عليه، فاهلجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إىل ثالثة أيام وما بعدها، فحرام 

ال يهجر مسلم أخاه فوق ثالث، : (  أنه قال-عليه الصالة والسالم-أن يهجره، وقد ثبت عنه عليه 
  ( .يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخريمها الذي يبدأ بالسالم 

هذا ... إذا كان لك هذا حلظ نفسك ، أما: اهلجران إىل ثالث مأذون به يف أمر الدنيا، يعين: قال العلماء
ثة أيام وما بعدها، فحرام أن جر أخاك فوقها، وخري الرجلني الذي يبدأ بالسالم، أما حلظ نفسك إىل ثال

، قد يكون هجرانا إىل أسبوع، أو إىل -كما ذكرنا يف القسم األول-أمور الدين فهذه حبسب املصلحة 
  .شهر، أو يوم حبسب ما تقضي به مصلحة املهجور

ملن أراد أن يشتري سلعة بعشرة أن ...  أن يقول-ثالم-وهو ( وال يبع بعضكم على بيع بعض : ( قال 
: أنا آخذها منك بإحدى عشر، وأشباه ذلك يعين: يعطيك مثلها بتسعة، أو ملن أراد أن يبيع سلعة بعشرة

أنه يغريه بأال يشتري من أخيه، أو أن يبيع عليه، ففي هاتني الصورتني حصل بيع على بيع املسلم، وهنا 
وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من ( وال يبع بعضكم على بيع بعض : ( هذلك بقول( حرم النيب 

هذا الذي يريد أن يبيع شيئا، أو يعرض البيع هلذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر يف األول، وأقل يف 
  .الثاين، هذا مشروط بأنه حصل بني األول، ومن يريد أن يبيعه، أو أن يشتري منه انفصال وتراض
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أنا أريد أن أشتري هذه، فيتفاصالن على أنه سيشتريها بكذا، وهذا : يأيت إىل صاحب دكان ويقول: مثال
تعال، أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص، أو أشباه ذلك، فإذا : راض، سيشتريها فيأيت أحد ويقول

صل بينه وبني من أراد كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه، أو رضا ممن يشتري، وتفا
الشراء منه، أو البيع عليه، فإنه هنا حيرم أن يدخل أحد، فيتدخل يف هذا املبيع إذا تفاصال وتراضيا، وهنا 

متت مقدمات العقد باالتفاق على الثمن، والعزم على الشراء، فإنه ال جيوز ألحد أن يدخل، ونفهم : يعين
ما دام أنه بفترة النظر انتقل من دكان إىل دكان :  يعينمن هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا، وهذا

  .وأشباه ذلك، فهذا ال بأس به
فيشترط لتحرمي البيع على بيع أخيه مبا كان فيه تفارق بالقول، أو انفصال يف القول بالعزم على الشراء، 

ل يف ذلك، يف أمثاهلا، أو العزم على البيع إذا حصل العزم وأجابه البائع، أو املشتري، فإنه ال جيوز التدخ
فإن املرء إذا تقدم إىل أحد خاطبا، ومسع به فالن من الناس، ( ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه : ( مثل

أنا أريد ابنتكم، ممن علم : مسع أن فالنا خطب، فإن ردوا عليه بالرضا، فإنه ال جيوز ألحد أن يأيت ويقول
لرضا له أن يدخل كخاطب من اخلطاب، وهكذا يف هذه أم أجابوه ورضوا به، لكن قبل أن جييبوه با

  ( .ال يبع بعضكم على بيع بعض : ( املسألة يف قوله 
جل -حققوا أخوة الدين، إذ قال ( وكونوا عباد اهللا إخوانا : (  بعدها-عليه الصالة والسالم-قال 
-وقال ) ٢٨٩((((( ( ( ( : ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (-وعال

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال ) ( ٢٩٠: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( (-جل وعال
  ( .يكذبه وال حيقره 
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ال يظلمه يف ماله، وال يظلمه يف عرضه، وال يظلمه يف أهله، وال يظلمه يف أي أمر : يعين( ال يظلمه ( 
عدل معه، ويكون خليفته يف ماله وأهله وعرضه؛ وهلذا جاءت الشريعة، وهذا من اختص به، بل ي

  .حماسنها العظيمة يف أن يتحلل املرء إخوانه فيما وقع منه عليهم من املظامل
من كانت : (  قال-عليه الصالة والسالم-وقد ثبت يف الصحيح، صحيح أيب عبد اهللا البخاري أنه 

 يف مال، أو عرض، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم ال درهم -م  بكسر الال-عنده ألخيه مظلمة 
فعليه أن ... من اغتاب، أو من وقع يف عرض إخوانه، أو من اعتدى على بعض: يعين( فيه وال دينار 

  .إىل آخره...يرد هذه املظامل، فإن كان يف ردها مشقة عليه، فيوسط أحدا 
 الغيبة تفصيل للعلماء من أنه إذا ذكر ملن اغتابه، أنه قد اغتابه، املقصود أنه جيب أن يرد املظامل، ويف



وهذا يؤدي إىل حصول منازعة ومشاقة يف إخباره بغيبته إياه وطلبه حتليله، فإنه يترك هذا اإلخبار، 
  .ويكتفي منه باالستغفار له، وكثرة الدعاء له، لعلها أن تشفع يف تكفري غيبته أو النيل منه

اليت ينبغي لنا أن نتعاهدها يف أن حيلل بعضنا بعضا، وإذا سأل أحد أخاه أن حيلله، وهذا من السنن 
حللك اهللا، وأنت يف حل مين، وأشباه ذلك دون سؤال له ماذا قلت؟ وماذا : فيستحب له أن يقول

  .فعلت؟ وبأي شيء اعتديت علي؟ وأشباه ذلك كما قرر العلماء
: حمب له، يعين: ترك اإلعانة والنصرة، واملسلم ويل املسلم، يعين: ال خيذله، اخلذالن( وال خيذله : ( قال

وخذالنه له ينايف عقد املوالة الذي بينهما؛ ... أن املسلم حمب للمسلم، ناصر له، وخذل املسلم للمسلم
: ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( وهلذا تضمن عقد املوالة يف قوله

أن خذل املسلم للمسلم ال جيوز، إذا كان يف مقدرته أن يعينه، وأن ينصره ولو ) ٢٩١ ( ( (((((((
  .بالدعاء
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هذا كاذب، وأنت كاذب؛ : أنت كاذب، وكلما أخربه خبرب قال: ال يقول له: يعين( وال يكذبه : ( قال
أيزين املؤمن؟ : (  أنه قيل له-معليه الصالة والسال-ألن األصل يف املسلم أنه ال يكذب، وقد ثبت عنه 

ألن الكذب خصلة ( ال : أيكذب املؤمن؟ قال: قال له. نعم: أيسرق املؤمن؟ قال: نعم، قيل له: قال
تستحكم من صاحبها، وتستمر معه، فيكون معه خصلة من خصال النفاق، وأما ما يقع من زنا الشهوة، 

ول، ويرتفع معه اإلميان حىت يكون فوق ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك، فإا عارض يعرض، ويز
صاحبه كالظلة، مث إذا فارق املعصية عاد إليه، وأما الكذب، فإنه إذا استمر بصاحبه، فإنه يدل ويهدي 

يدخل فيه أن ( وال يكذبه  : ( -عليه الصالة والسالم-إىل الفجور، والفجور يهدي إىل النار، فقوله هنا 
  .يكذب يف احلديث 

ال حيتقر املسلم أخاه املسلم بأن يعتقد، أو أن يأيت يف خاطره أن هذا وضيع، : يعين( قره وال حي: ( قال
وأن هذا أقل قدرا منه، وأن هذا مرذول ، إما ألجل نسب، أو ألجل صناعة، أو ألجل بلد، أو ألجل 

ت؛ وهلذا معىن من املعاين، ، بل اإلسالم هو الذي رفع املسلم، وجعله مكرما خمصوصا من بني املخلوقا
 كرمي عزيز، وحتقري املسلم خيالف أصل احترام املسلم ملا معه من -جل وعال-فإن املسلم عند اهللا 

 حيمل عقيدة التوحيد، وحسن ظن باهللا، -بدن املسلم-التوحيد واإلميان، فهذا البدن الذي أمامك 
 ينبغي معه أال حيتقر، بل حيترم ومعرفة باهللا وعلم باهللا حبسب ما عنده من اإلسالم واإلميان والعلم، وهذا

  .ملا معه من اإلميان والصالح
وهذه يتفاوت الناس فيها كلما كان اإلميان والصالح واإلسالم والتوحيد والطاعة، والسنة أعظم يف 



املرء املسلم، كان أوىل بأن يكرم، ويعز وأن يبتعد عن احتقاره، ويقابله املشرك، فإنه مهما كان من ذوي 
ذوي اجلاه، أو ذوي الرفعة، فإن جسده فيه روح خبيثة محلت الشرك باهللا، واالستهزاء باهللا املال، أو 

  .ومسبة اهللا جل وعال
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 وادعاء -جل وعال- يكره، وحيتقر هذا الذي معه االستهزاء باهللا والنيل من اهللا -جل وعال-واحملب هللا 
  .مه، وال حيتقره مبا معه من اإلميان والتوحيدالشريك معه، فإذا يعظم املسلم أخاه املسلم، وحيتر

( التقوى حملها القلب، وهذا معىن إشارة النيب ( التقوى ها هنا، ويشري إىل صدره ثالث مرات : ( قال
  .إىل صدره ثالث مرات

  .وخنتصر بالكالم؛ ألن الوقت ميضي سريعا
( ملسلم حرام دمه وماله وعرضه حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على ا: ( قال

دم املسلم حرام أن يسفك بغري حق، وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغري حق، وكذلك عرضه حرام أن 
ينال منه بغري حق، فالنيل من األعراض بالغيبة والنميمة، أو أن ينال من أهل الرجل، أو من أسرته، أو 

أن يعتدي على شئ من أمالكه، وكذلك أن يعتدي أن يتصرف يف ماله بغري إذنه، أو أن يأخذ ماله، أو 
  .على دمه، وهذا أعظمه، هذا كله حرام

والشريعة جاءت بتحقيق هذا األمر فيما بني املسلمني، ويف جمتمع اإلسالم بأن تكون الدماء حراما، 
عليه الصالة -أنه ( واألموال حراما، واألعراض حراما، وقد ثبت يف الصحيح من حديث أيب بكرة 

أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة : (  قال يف خطبته يوم عرفة-لسالموا
  ( .يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا 

  احلديث السادس والثالثون
  من نفس عن مؤمن كربة

ربة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه ك( ( قال رسول اهللا : قال( وعن أيب هريرة 
من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مؤمنا ستره اهللا 
يف الدين واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، 

 يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا
بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطئ 

  .رواه مسلم( به عمله مل يسرع به نسبه 

)١/٢٧٩(  



  

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
ما يكون معه الضيق والضنك والشدة على املسلم؛ وهلذا ناسب معها : الكربة( كرب يوم القيامة 

تنفيس؛ ألا تستحكم من مجيع اجلوانب من جهة نفس املؤمن، وقلبه وما جيول فيه، ومن جهة يده ومن 
 التنفيس جهة ما حوله، فتستحكم عليه حىت تضيق به األرض الواسعة؛ فهنا إذا نفس عنه فبقدر ذلك

  .يكون الثواب
أي كربة من كرب : وهذا فيه إطالق، يعين( من نفس عن مؤمن كربة : ( -عليه الصالة والسالم-قال 

الدنيا، فيدخل يف ذلك الكرب النفسية والكرب العملية، وما يدخل يف تنفيسه يف الكلمة الطيبة، وما 
  .نفيس الكربة عام إىل آخرهيدخل تنفيسه يف املال، وما يدخل تنفيسه يف بذل اجلاه، فت

 عامة ، فمن نفس عن مؤمن كربة بأن يسر له السبيل إىل التخلص منها، أو خفف -أيضا-والكرب هنا 
 من جنس عمله -جل وعال-عليه من وطأة الكربة والشدة والضيق الذي أصابه، كان جزاؤه عند اهللا 

عليه الصالة - الثواب يف اآلخرة، فقال لكن يف يوم هو أحوج إىل هذا التنفيس من الدنيا؛ وهلذا كان
  ( .نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة : ( -والسالم

املعسر هو الذى عليه حق لغريه ال ( ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة : ( قال
ساره، أو أن يكون يستطيع أداؤه، والتيسري على املعسر يكون بأشياء منها أن يعطيه ماال؛ ليفك به إع

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل : ( -جل وعال-احلق له فيضعه عن املعسر، فيخفف عنه، وقد قال 
فالتيسري على املعسر من األمور املستحبة، ومن فضائل األعمال، ومن الصدقات العظيمة، قال ( ميسرة 
أن إعساره بإعطائه ماال ، خفف عنه ش: يعين( ومن يسر على معسر  : ( -عليه الصالة والسالم-هنا 

يسر اهللا عليه ( أو يف التخلص من اإلعسار، +أو بإسقاط بعض املال الذي عليه، أو بإسقاط املال كله، 
  .جزاء وفاقا على ما يسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة( 

)١/٢٨٠(  

  

 يف أن ييسر على إخوانه وهذا من الثواب الذي جعل يف الدنيا واآلخرة، فال بأس من أن يقصده املسلم
 ورغبة يف أن ييسر عليه يف الدنيا واآلخرة؛ ألن هذا كما ذكرنا يف -جل وعال-رغبة فيما عند اهللا 

  ( .إمنا األعمال بالنيات : ( شرح حديث
ال ينايف اإلخالص، فإن العمل إذا رتب عليه الثواب يف الدنيا، أو يف الدنيا واآلخرة، وجاءت الشريعة 

ومن ستر : (  واإلخالص له ال حرج فيه، قال-جل وعال-قصده مع ابتغاء وجه اهللا بذلك، فإن 
 تعم مجيع املسلمني سواء -أيضا-هنا : مسلم ( من ستر مسلما ( ( مسلما، ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة 



ة من أكانوا مطيعني صاحلني، أم كانوا فسقة، فإن الستر على املسلم من فضائل األعمال، بل جعله طائف
أهل العلم واجبا، فإن املسلم الذي ليس له والية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، جيب عليه أن 
يستر أخاه املسلم ، أو يتأكد عليه أن يستر، فإذا علم منه معصية كتمها، وإذا علم منه قبيحا كتمه، 

  .وسعى يف مناصحته وختليصه منه
 والنهي عن املنكر، فإم جيوز هلم أن يعلموا هذا فيما بينهم، لكن وأما أهل احلسبة، أهل األمر باملعروف

ال جيوز هلم أن يتحدثوا مبا قد يقترفه بعض املسلمني من الذنوب واآلثام والقاذورات واملعاصي؛ ألن هذا 
لكن احلاجة إىل تأديبه ( من ستر مسلما، ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة (  داخل يف عموم الستر -أيضا-
ائمة، فهؤالء هلم أن يتداولوا أمره حبسب احلاجة الشرعية، وهذا ينبغي التنبيه عليه كثريا ملن يلي مثل ق

هذه األمور، يف أم قد يتوسعون يف احلديث عن أهل العصيان، وعمن يقبضون عليه ممن يرتكب جرما، 
يكتموا القضايا اليت يتداولوا ، فمثل هؤالء ينبغي هلم أن +أو يرتكب ذنبا، أو معصية يف تأديبه، رمحة به

  .فيما بينهم، وأال يذكروا شيئا منها إال حملتاج إىل ذلك حلاجة الشرع

)١/٢٨١(  

  

هذا فيه حث على أن ( واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه : ( -عليه الصالة والسالم-قال 
، فإن اهللا يف عونه، فإذا كنت يف حاجة يعني املرء أخاه بأعظم حث، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه

أخيك كان اهللا يف حاجتك، وإذا أعنت إخوانك املسلمني، واحتجت إىل اإلعانة، فإن اهللا يعينك، وهذا 
  .من أعظم الفضل والثواب

وهذا فيه احلث والترغيب ( ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة : ( قال
 يسهل -جل وعال-يق العلم، والرغبة فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته، فإن اهللا على سلوك طر

لك به طريقا إىل اجلنة، مع شرط إخالصك يف طلب العلم؛ ألن العلم باب من أبواب اجلنة، واجلنة ال 
  .تصلح إال ملن علم حق اهللا، جل وعال
وما اجتمع : ( ه به طريقا إىل اجلنة، قال سهل اهللا ل-جل وعال-فمن طلب العلم، ورغب فيه خملصا هللا 

... ( قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة
استدل به على أن هذا ال خيص به قوم من قوم، فيصلح أن يكون ( وما اجتمع قوم : ( احلديث، قوله

 العلم، أو من العامة، أو من العباد، أو من غريهم، فاملساجد هؤالء اتمعون من العلماء، أو من طلبة
تصلح لالجتماع فيها لتالوة كتاب اهللا، ولتدارسه، فإذا اجتمع أي قوم، أي فئة ألجل تالوة كتاب اهللا 

  وتدارسه، فإم يتعرضون هلذا الفضل العظيمز
، واملسجد بيت اهللا، إضافة تشريف واملراد بذلك املسجد( وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا : ( قال



  .للمسجد؛ ألنه بيت يطلب فيه رضا اهللا ، جل جالله
هذا حال أولئك الذين يتلون كتاب اهللا، واملقصود بذلك أن يتلو واحد منهم، ( يتلون كتاب اهللا : ( قال

إمنا الذي والبقية يسمعون كما كان عليه هدي السلف، أما التالوة اجلماعية، فهي حمدثة، وال تقر، و
كان عليه عمل الصحابة، وما بعدهم أم جيعلون قارئا يقرأ القرآن، مث يستمع البقية، وقد يتناوبون 

  .القراءة فيما بينهم، ويتدارسون كالم اهللا، جل وعال

)١/٢٨٢(  

  

-هذه هي الطمأنينة، والروح والرمحة اليت تكون من اهللا : السكينة( إال نزلت عليهم السكينة : ( قال
نزلت : " ألنه قال-جل وعال-نفهم من ذلك أا من عند اهللا ( نزلت عليهم السكينة  ( -جل وعال
  .وهذا فيه تعظيم هلا" عليهم 
أا : هذا فيه أن الرمحة صارت هلم غشاء، يعين( غشيتهم الرمحة : ( وقوله( وغشيتهم الرمحة : ( قال

وهم على تلك احلال، بل الرمحة : ان، يعيناكتنفت هؤالء من مجيع جهام، فال يتسلط عليهم شيط
اكتنفتهم من مجيع اجلهات، فصارت عليهم كالغشاء، وهذا من فضل اهللا العظيم عليهم، حيث تعرضوا 

  .للرمحة، فصارت غشاء عليهم، ال ينفذ إليهم غريها
ال ينفذ أحدقت م بتراص، حيث : يعين( حفتهم املالئكة ( وأيضا كلمة ( وحفتهم املالئكة : ( قال

: ( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( -جل وعال-إليهم من اخلارج، وهذا كما قال 
بالعرش، أو : فحف املالئكة بالشيء، يعين) ٢٩٢(((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (

 حبيث كانوا حافني م، وهذا أم أحدقوا م من مجيع اجلهات ، وتراصوا: ؤالء الذين يتلون، يعين
 شيطان إال ما كان من - وهم إذ ذاك-يدل على أن هؤالء تعرضوا لفضل عظيم، ال يتسلط عليهم 

  .هوى أنفسهم

)١/٢٨٣(  

  

أثىن اهللا عليهم فيمن عنده، : والذكر هنا معناه الثناء، يعين( وذكرهم اهللا فيمن عنده : ( والقرينة، قال
: ( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( -جل وعال-ملقربون، كما قال ومن عنده؟ هم املالئكة ا

-فاملالئكة املقربون هم الذين عند اهللا ) ٢٩٣((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
) ٢٩٤ ( (((((( (((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (-جل وعال
فيه أن التفاخر باألنساب، والظن أنه ألجل النسب ( ومن بطأ به عمله، مل يسرع به نسبه : ( وقال بعده



(  هذا جاءت الشريعة بإبطاله، واألمر على التقوى والعمل -جل وعال-يكون املرء حمبوبا عند اهللا 
)) )))))))) ))))))))))))))) ))))))))) )))))) )))) )))))))))))) ))))) ) ))))))))))))))) ))))))))))

فالتقوى هي مدار التفضيل، ومدار التفاضل بني ) ٢٩٥(((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( (
  .الناس

  احلديث السابع والثالثون
  إن اهللا كتب احلسنات والسيئات

( إن اهللا : ( ىل قالفيما يرويه عن ربه تبارك وتعا(  عن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس 
كتب احلسنات والسيئات، مث بني ذلك، فمن هم حبسنة، فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإن 
هم ا، فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، وإن هم بسيئة، فلم 

رواه البخاري ومسلم (  كتبها اهللا سيئة واحدة يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإن هم ا، فعملها
  .ذه احلروف

)١/٢٨٤(  

  

إن اهللا كتب احلسنات : ( أن هذا حديث قدسي قال: يعين" فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل: "قوله هنا
ه كتبها عنده، فبينها يف القرآن، بني ما تكون به احلسنة، وبني ما تكون ب: يعين( والسيئات، مث بني ذلك 

: ( بني العمل الذي يكتب للمرء به حسنة، وبني العمل الذي يكتب للمرء به سيئة، قال: السيئة، يعين
إىل آخره استدل به على أن امللكني اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد، دل ( فمن هم حبسنة فلم يعملها 

 هلم إطالعه إياهم -جل وعال- على أما يعلمان ما جيول يف قلبه، اهلم معلوم للملك، وهذا بإقدار اهللا
  .وإذنه بذلك

 وسلم أخرب رجال مبا يف -صلى اهللا عليه-قد كان بعض األنبياء يعلم ما يف نفس الذي أمامه، والنيب 
 إياه من -جل وعال-نفسه، وهكذا حصل من عدد من األنبياء، فهذا من أنواع الغيب الذي يطلع اهللا 

: ( ((((((( ((((((((((  على ذلك كما قال سبحانه-جل وعال- شاء من عباده، فاملالئكة أطلعهم اهللا
) ) ))))))) ))) )))))))))) )))) )))) )))) ))))))) )))))))))) )))))) )))))))) ))))٢٩٦. (  

فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا : ( والرسول هنا يدخل فيه الرسول امللكي، والرسول البشري، قال
 له من -جل وعال-ألن اهلم نوع من اإلرادة، وإرادته للحسنة طاعة، فيكتبها اهللا ( عنده حسنة كاملة 

  .رمحته ومنه وكرمه، يكتبها له حسنة

)١/٢٨٥(  

  



أنه إن هم باحلسنة : يعين( فإن هم ا، فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف : ( قال
ذلك إىل سبعمائة ضعف حبسب احلال، وقد ذكرنا فعملها، فأقل ما يكتب له عشر حسنات، وقد يصل 

لكم تفاصيل ذلك يف أوائل هذا الشرح، فإن املسلمني يتفاوتون يف ثواب احلسنة، منهم من إذا عملها 
كتبت له عشر أضعاف، ومنهم من إذا عملها كتبت له سبعمائة ضعف، ومنهم مائتا ضعف، ومنهم من 

ل إىل أضعاف كثرية، وهذا خيتلف كما ذكرنا باختالف تكتب له أكثر من ذلك إىل سبعمائة ضعف، ب
 أعظم - رضوان اهللا عليهم - والرغب يف اآلخرة؛ وهلذا كان الصحابة -جل وعال-العلم وتوقري اهللا 

  .هذه األمة أجورا، وكانوا أعظم هذه األمة مرتلة
كم مثل أحد ذهبا ما والذي نفسي بيده لو أنفق أحد: (  أنه قال-عليه الصالة والسالم-وقد ثبت عنه 

أم مع قلة ما ينفقون وما عملوا، فإم أعظم مما لو أنفق أحدكم، : يعين( بلغ مد أحدهم، وال نصيفه 
وهؤالء يف متأخري اإلسالم ، فكيف مبن بعدهم؟ لو أنفقوا مثل أحد ذهبا، وهذا خيتلف باختالف حسن 

  .اإلسالم وحسن اليقني إىل آخره
أراد سيئة، فلم : يعين" إن هم بسيئة( "مل يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم بسيئة، و: ( قال

خشية هللا ورغبا فيما عنده، فإنه :  يعين-جل وعال-إن تركها من جراء اهللا : يعملها، فهذا فيه تفصيل
:  قال-عليه الصالة والسالم-تكتب له حسنة كما ذكر يف هذا احلديث، وقد جاء يف حديث آخر أنه 

 -جل وعال-يعين فلم ينفذها عمال هللا : فإذا ترك السيئة اليت هم ا، فتركها( فإمنا تركها من جرائي ( 
فهذا تكتب له حسنة؛ ألن إخالصه قلب تلك اإلرادة السيئة إىل إرادة حسنة، واإلرادة احلسنة واهلم 

  .باحلسن يكتب له به حسنة

)١/٢٨٦(  

  

عملها؛ ألجل عدم متكنه منها، والنفس باقية يف رغبتها بعمل السيئة، أن يهم بالسيئة فال ي: واحلال الثانية
فهذا وإن مل يعمل، فإنه ال تكتب له حسنة يف ذلك، بل إن سعى يف أسباب املعصية، فإنه تكتب عليه 

: إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار، قالوا يا رسول اهللا: ( سيئة، كما جاء يف احلديث
  ( .إنه كان حريصا على قتل صاحبه : هذا القاتل فما بال املقتول ؟ قال

إذا متكن املرء من أسباب املعصية، وصرفه صارف عنها، خارج عن إرادته، فإنه جيزى على : قال العلماء
  ( .القاتل واملقتول يف النار : ( مهه بالسيئة سيئة، ويكون مؤاخذا ا بداللة حديث

 بعباده -جل وعال-وهذا من عظيم رمحة اهللا (  فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة وإن هم ا،: ( قال
 عليهم سيئة واحدة، -جل وعال-املؤمنني أم إذا عملوا سيئة ال تضاعف عليهم، بل إمنا يكتبها اهللا 

وأما احلسنات فتضاعف عليهم؛ وهلذا ال يهلك على اهللا يوم القيامة إال هالك، ال ترجح سيئات أحد 



لى حسناته إال هالك؛ ألن احلسنات تضاعف بأضعاف كثرية، وحىت اهلم بالسيئة إذا تركه تقلب له ع
حسنة، والسيئة تكتب مبثلها، فال يظهر بذلك أن يزيد ميزان السيئات لعبد على ميزان احلسنات إال، 

  .وهو خاسر، وقد سعى يف كثري من السيئات، وابتعد عن احلسنات
 وحنمدك ريب على إحسانك وفضلك ونعمتك على هذا الكرم، وعلى هذه -الجل وع-ذا نشكر اهللا 

  .النعمة العظيمة، اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا
  احلديث الثامن والثالثون

  من عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب
باحلرب، وما من عاد يل وليا، فقد آذنته : إن اهللا تعاىل قال: ( قال رسول اهللا: قال( وعن أيب هريرة 

تقرب إىل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا 
أحببته، كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، 

  .رواه البخاري( ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه 

)١/٢٨٧(  

  

 - وهو حديث قدسي-إن اهللا تعاىل قال : -عليه الصالة والسالم- عظيم قال فيه -أيضا-هذا حديث 
اختذ الويل عدوا، وهذا معناه أنه أبغضه، قال : يعين: عادى( من عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب ( 

ث، وأما إن عاداه ألجل إن أبغض الويل؛ ملا هو علي من الدين، فهذا ظاهر دخوله يف احلدي: العلماء
الدنيا، وحصل بينه وبينه خصومات؛ ألجل الدنيا فهذا فيه تفصيل، إن صار معه خصومات بغضاء 
وكره، فإن خيشى عليه أن يدخل يف هذا احلديث، وأما إن كانت اخلصومات بدون بغضاء، فإنه ال 

ولياء من هذه األمة قد ال يكون مؤذنا باحلرب، وذلك ألن سادات األ: يدخل يف هذا احلديث، يعين
وقعت بينهم خصومات، فتخاصم عمر وأبو بكر يف عدة جمالس، وختاصم ابن عباس، بل العباس وعلي 

  .وحصل بينهم خصومة، وتراجعا إىل القاضي، وهكذا يف عدد من األحوال
أما إذا  فهذا ال يدخل يف ا هذا احلديث، و-جل وعال-فوقوع اخلصومة بال بغضاء لويل من أولياء اهللا 

 حبرب من -جل وعال-قد أذنه اهللا :  فإنه مؤذن باحلرب، يعين-جل وعال-أبغض وليا من أوليا اهللا 
جل - إذ حرب اهللا -جل وعال-أنه أعلم وأنظر بأنه سيعاقب من اهللا : عنده، وإيذانه باحلرب معناه

ل السنة واجلماعة عرف والويل عند أه( من عاد يل وليا : (  إيصال عذابه ونكاله لعباده، قال-وعال
كل مؤمن تقي ليس بنيب، هذا الويل يف االصطالح عند أهل السنة : يعين عرفه بعض العلماء بأنه: بأنه

  .أن الويل كل من عنده إميان وتقوى: واجلماعة، يعين

)١/٢٨٨(  



  

 تكون تلك  لعبده ونصرته لعبده-جل وعال-واإلميان والتقوى يتفاضال، فتكون الوالية، يعين حمبة اهللا 
الوالية متفاضلة، وإمنا يقصد بالويل من كمل حبسب استطاعته اإلميان والتقوى، وغلب عليه يف أ حواله 

: ( (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( -جل وعال-اإلميان والتقوى، وذلك لقول اهللا 
فجعل األولياء هم ) ٢٩٧ ((((((((( ( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((

املؤمنني املتقني، إذن فمن عاد مؤمنا متقيا قد سعى يف تكميل إميانه وتقواه حبسب قدرته، ومل يعرف عنه 
-معلم ومهدد بإيصال عقوبة اهللا : ما خيدش كمال إميانه، وكمال تقواه، فإنه مؤذن حبرب من اهللا، يعين

 والواجب أن حتب -جل وعال- منصور من اهللا -جل وعال-بوب هللا  له؛ ألن هذا الويل حم-جل وعال
  .ا له-جل وعل-املرء حملبة اهللا 

جل -أن أحب القربات إىل اهللا : يعين( وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه : ( قال
: -جل وعال-  أن يتقرب إليه ا العبد أن يتقرب العبد بالفرائض، هذه أحب القربات إىل اهللا-وعال

الصلوات اخلمس، حيث تصلى وتقام، والزكاة املفروضة، والصيام املفروض، واحلج املفروض ، واألمور 
  . عليه فالتقرب إليه به-جل وعال-الواجبة، وكل أمر افترضه اهللا 

 وهذا خالف ما يأيت لبعض النفوس، يف أم حيصل عندهم خشوع و -جل وعال-وأحب األشياء إليه 
 النوافل ما ال حيصل يف الفرائض، بل ويرجون بالنوافل ما ال يرجون بالفرائض، وهذا خالف تذلل يف

-إمنا حيب بل أحب ما يتقرب إليه به :  كما جاء يف هذا احلديث القدسي -جل جالله-العلم، واهللا 
  . ما افترضه سبحانه-جل وعال

   الفرائض؛ ألنه حيب أن يتعبد ا-جل وعال-فافترض اهللا 

)١/٢٨٩(  

  

نوافل العبادات : ال يزال يتقرب بالنوافل: يعين( وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه : ( قال
أنه صار له كثرة النوافل وصفا، حبيث كثر منه :  وهذا يعين-جل وعال-بعد الفرائض؛ حىت حيبه اهللا 

  .لكإتيانه بنوافل العبادات من صالة وصيام وصدقات وحج وعمرة وأشباه ذ
جتلب بالسعي يف طاعته بأداء النوافل، -جل وعال -وهذا يدل على أن حمبة اهللا ( حىت أحبه : ( قال

  . ا-جل وعال-والسعي فيها بعد أداء الفرائض، والتقرب إىل اهللا 
فإذا أحببته كنت مسعه : (  لعبده أثر، فما هذا األثر؟ قال-جل وعال -حملبة اهللا ( فإذا أحببته : ( قال
: إىل آخره ، هذا فسره علماء احلديث وعلماء السنة بقوله... ( ي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهالذ
أوفقه وأسدده يف مسعه ويف بصره، ويف ما يعمل بيده، وفيما ميشي : يعين( كنت مسعه الذي يسمع به ( 



ل؛ ألن القاطع أوفقه يف مسعه، وهذا ليس من التأوي: يعين( كنت مسعه : ( إليه برجله، فمعىن قوله
 ال يكون بذاته مسعا، وال يكون بذاته بصرا، وال يكون بذاته يدا، -جل وعال -الشرعي النصي أن اهللا 
: (  وتقدس وتعاظم ربنا، فدل على القاطع الشرعي على أن قوله-جل وعال -وال يكون بذاته رجال 

 أن -جل وعال - إال ما حيب اهللا أنه يوفق يف مسعه، ويسدد فال يسمع: يعين( كنت مسعه الذي يسمع به 
 أن يبصر، وال يعمل بيده وال يبطش بيده إال مبا حيب اهللا -جل وعال -يسمع، وال يبصر إال ما حيب اهللا 

 أن يعمل باليد، أو يبطش ا، وكذلك يف الرجل اليت ميشي ا، وغالة الصوفية استدلوا -جل وعال -
ورجله اليت ميشي : ( وعة زادوها يف هذا احلديث بعد قولهذا على مسألة احللول، وهناك رواية موض

، وهذا من جراء عقيدة احللول، وهذه مروية لكنها "وحىت يقول للشيء كن فيكون : " قال( ا 
  .بأسانيد منكرة، وحكم عليها طائفة من أهل العلم بالوضع

)١/٢٩٠(  

  

" واهللا لئن سألين ألعطينه؛ ألن الالم يف قوله : يعين( ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه : ( قال
واهللا لئن سألين : يعين( لئن سألين ألعطينه ( هذه واقعة يف جواب القسم، ويكون قبلها قسم، " لئن 

وهذا فرع من اجلملة قبلها، ( ولئن استعاذين ألعيذنه ( أن يكون جماب الدعوة : ألعطينه، ما سأل يعين
  .صة عباده وأوليائهجعلين اهللا وإياكم من خا
  احلديث التاسع والثالثون

  إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان
إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان، ( ( قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس 

  .حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغريمها( وما استكرهوا عليه 
عليه الصالة - ورمحته باملؤمنني، قال فيه -جل وعال - فيه بيان فضل اهللا -اأيض-هذا احلديث 

إن اهللا جتاوز : ( ففي قوله( إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه : ( -والسالم
 حسنة، ما يفهم أن هذا من خصائص هذه األمة، فغرينا من األمم إذا هم بالعبد حبسنة مل تكتب له( يل 

التجاوز عن اخلطأ : وإذا هم بسيئة فتركها مل تكتب له حسنة، وكذلك يف خصائص كثرية ومنها
  .وجتاوز هلا عن اخلطأ والنسيان(  هذه األمة بنبيها -جل وعال -والنسيان، فرحم اهللا 

)١/٢٩١(  

  



((((((((((( (((( : ( ((((( ((((((((( ((( ((((  يف آخر سورة البقرة-جل وعال -وملا نزل قول اهللا 
) ) ) )))))))) ))) ))))))))))) )))))))) ))))) )))))))))) ) )))) )))) )))))))))))) )))))))))٢٩٨ (

جل وعال - جدا حىت نزلت اآلية األخرى، وهي قوله - رضوان اهللا عليهم -شق ذلك على الصحابة 
- ))) ))))) ) ))))))))) )))) ))))))) )))) ))))))))) )) ) : ) )))))))))))) ))) ))))))))))) ))))))))

 رضوان اهللا -فدعا ا الصحابة ) ٢٩٩((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ( (
: ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( -تعاىل-قد فعلت، فقوله : -جل وعال- قال اهللا -عليهم 

قد فعلت، يف معىن هذا احلديث، بل هذا احلديث : -جل وعال -وقوله ) ٣٠٠(((( ((((((((((( ( ( (
يف معىن اآلية، فدل ذلك على أن من أخطأ، فإنه ال إمث عليه، ومن نسي فال إمث عليه، لكن هذا خمتص 

  .باحلكم التكليفي

)١/٢٩٢(  

  

أخطأ، فقتل مؤمنا ما يتعلق بالضمانات، فإذا : أما احلكم الوضعي، فإنه يؤاخذ خبطئه وبنسيانه، يعين
خطأ، فإنه يؤاخذ باحلكم الوضعي عليه بالدية، وما يتبع ذلك، وأما اإلمث، فإنه ال إمث عليه؛ ألنه أخطأ، 

وكذلك إذا أخطأ، فاعتدى على أحد يف ماله، أو يف جسمه، أو يف أشباه ذلك، فإنه ال إمث عليه من جهة 
ي، فإم مؤاخذون به، يعين أن اآلية، واحلديث ، أما حق العباد يف احلكم الوضع-جل وعال -حق اهللا 

- عن حقه -جل وعال -دال على التجاوز فيما كان يف حق اهللا؛ ألن اهللا هو الذي جتاوز، وجتاوزه 
 وهذا هو املتعلق باحلكم التكليفي، كما هو معروف يف حبثه يف موضوعه، يف علم أصول -سبحانه وتعاىل

 خيتلف عنهما، فاخلطأ إرادة الشيء -أيضا- اإلكراه ما يكره عليه الفقه، واخلطأ غري النسيان، وكذلك
ما استكرهوا : ( وحصول غريه من غري قصد لذلك، والنسيان الذهول عن الشيء، واإلكراه، أو قوله

: ( (((( ((((  قال-جل وعال -ما أكرهوا عليه، فعملوا شيئا على جهة اإلكراه، واهللا : يعين( عليه 
))))))) )))))))) )))))))))))) ))))))) )))))))))))) )))))) ))) )))))))) )))))))))))) )))))))))) ))))

اآلية يف سورة النحل، وهذا فيه من حيث التفريعات الفقهية مباحث كثرية ) ٣٠١(((((( ((((( (((( ( (
  .نطويها؛ طلبا لالختصار

  احلديث األربعون
  كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

كن يف الدنيا كأنك غريب، : مبنكيب فقال( أخذ رسول اهللا : (  قال- رضي اهللا عنهما-بن عمر وعن ا
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت :  يقول- رضي اهللا عنهما -أو عابر سبيل وكان ابن عمر 

  .رواه البخاري. ( فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك



له به حياة القلوب؛ ألن به االبتعاد عن االغترار ذه ( ووصية النيب (  حديث ابن عمر هذا احلديث،
  .الدنيا بشباب املرء، أو بصحته، أو بعمره، أو مبا حوله

)١/٢٩٣(  

  

وهذا يدل على االهتمام بابن عمر، ( مبنكيب ( أخذ رسول اهللا  : ( - رضي اهللا عنهما -قال ابن عمر 
كن يف الدنيا كأنك : ( أخذ مبنكيب، فقال: ريا يف العشر الثانية من عمره، قالوكان إذ ذاك شابا صغ
وهذه من أعظم الوصية املطابقة للواقع لو عقل الناس، فإن اإلنسان ابتدأ حياته ( غريب، أو عابر سبيل 

 اجلنس  زيارة-يف اجلنة ونزل إىل هذه األرض ابتالء، فهو فيها غريب ، أو عابر سبيل، فزيارته للدنيا 
 بأمجعه للدنيا هذه زيارة غريب، وإال فإن مكان آدم ومن تبعه على إميانه وتقواه وتوحيد اهللا -البشري 

 واإلخالص له، فاملرتل هو اجلنة، وإمنا أخرج آدم من اجلنة ابتالء وجزاء على معصيته، -جل وعال -
بيها على أن مرتله اجلنة، وليس وهذا إذا تأملته وجدت أن املرء املسلم حقيق أن يوطن نفسه، وأن ير

  ( .هي هذه الدنيا، وهو يف هذه الدنيا يف دار ابتالء، وإمنا هو غريب، أو عابر سبيل كما قال املصطفى، 
 إذا ذكر أن حنني املسلم للجنة، وأن حبه للجنة - رمحه اهللا تعاىل -وما أحسن استشهاد ابن القيم 

أنه هو اآلن سيب للعدو، ورحل عن أوطانه بسبب سيب إبليس ورغبه فيها هو بسبب أا موطنه األول، و
  :ألبينا آدم، وهل ترى أن يرجع إىل داره األوىل أم ال؛ وهلذا ما أحسن قول الشاعر

  نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى
  ما احلب إال للحبيب األول

  :-جال جالله-وهو اهللا 
  كم مرتل يف األرض يألفه الفىت

  وحنينه أبدا ألول مرتل
  .هي اجلنةو

)١/٢٩٤(  

  

 دائما، املخبتني له، الذين تعلقت قلوم باهللا حبا -جل وعال -وهذا إمنا خيلص له قلب املنيبني إىل اهللا 
ورغبا ورهبا وطاعة، وتعلقت قلوم بدار الكرامة باجلنة، ويعملون هلا وكأا بني أعينهم، فهم يف الدنيا 

 كان على هذه احلال غريب، أو عابر سبيل، فإنه ال يأنس كأم غرباء، أو كأم عابرو سبيل، ومن
مبقامه؛ ألن الغريب ال يأنس إال بني أهله، وعابر السبيل دائما على عجل من أمره، وهذه حقيقة الدنيا، 



: ( (((((((( فإنه لو عاش ابن آدم ما عاش، عاش نوح ألف سنة منها تسعمائة ومخسون سنة يف قومه
مث مضت وانتهت، وعاش أقوام مئات السنني ) ٣٠٢( (((( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((

  .ومضوا وانتهوا، وعاش قوم مائة سنة ومثانني، وأربعني ومخسني
فاحلقيقة أم غرباء وعابرو سبيل، مروا ذه الدنيا وذهبوا، واملوت يصبح املرء وميسيه، فيجب على 

صاب به العبد أن يصاب بالغفلة عن هذه احلقيقة ، الغفلة عن حقيقة املرء أن ينتبه إىل نفسه، وأعظم ما ي
الدنيا ما هي، فإذا من اهللا عليك مبعرفة حقيقة الدنيا، وأا دار غربة، وأا دار ابتالء، دار اختبار، دار 
ممر وليست دار مقر، فإنه يصحو قلبه، وأما إذا غفل عن هذه احلقيقة، فإنه يصاب قلبه من مقاتله، 

  .يقظنا اهللا وإياكم من أنواع الغفالتأ
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال : ( كان يوصي مبقتضى الوصية، فيقول( ابن عمر 

كن على حذر دائما من املوت أن يفاجأك، فكن على استعداد، وقد قيل يف عدد : يعين( تنتظر املساء 
  .إنك متوت الليلة ملا استطاع أن يزيد يف عمله:  لهكان فالن لو قيل: من علماء السلف علماء احلديث
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جل وعال -إنك متوت الليلة ملا استطاع أن يزيد يف عمله، وهذا يكون باستحضار حق اهللا : لو قيل له 
 دائما، وأنه إذا تعبد، فإنه يستحضر ذلك، وخيلص فيه لربه، وإذا خالف أهله يكون على اإلخالص -

، وإذا باع، أو اشترى يكون على اإلخالص، ويكون على الرغب يف إتيان احلالل، وامتثال الشريعة 
وهكذا يف كل أمر يأتيه، فإنه يكون على علم، وهذا فضل أهل العلم أم إذا حتركوا وعملوا، ففي كل 
حال يكونون فيه يستحضرون احلكم الشرعي فيه، فيمتثلون، أو يفعلون، وإن غلطوا، أو إن أذنبوا 

وخذ من : ( ن ما يستغفرون، فيكونون بعد االستغفار أمثل مما هم قبله، وهذه مقامات؛ وهلذا قالفسرعا
  .رواه البخاري( صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك 

  احلديث احلادي واألربعون
  ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به

ال يؤمن ( ( قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما -وعن أيب حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  .حديث صحيح، رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح( أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به 

ال يؤمن : ( -عليه الصالة والسالم-هذا احلديث حديث مشهور؛ وذلك لكونه يف كتاب التوحيد، قال 
:  كما حسنه هنا النووي، بل قالوهذا حديث حسن،( أحدكم، حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به 

: ( (((( ((((((((( (( -جل وعال -حديث حسن صحيح، وسبب حتسينه أنه يف معىن اآلية، وهي قوله 
 ))))))) ))))))))))) )))) ))))))))) )) )))) )))))))))) )))))) )))))) )))))))))))) )))))) )))))))))))



  .وحتسني احلديث، مبجيء آية فيها معناه) ٣٠٣(( ( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((
  .مذهب كثري من املتقدمني من أهل العلم كابن جرير الطربي ، ومجاعة من حذاق األئمة واحملدثني
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اإلميان الكامل ال يكون، حىت : يعين( ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به : ( وقوله هنا
مقدما على مراده، ( أن جيعل مراد الرسول : يعين( غبة املرء تبعا ملا جاء به املصطفى يكون هوى املرء ور

مقدما على هواه ، وهكذا، فإذا تعارض رغبه وما جاء به، جاءت به السنة، فإنه ( وأن يكون شرع النيب 
-جل وعال -يقدم ما جاءت به السنة، وهذا جاء بيانه يف آيات كثرية، ويف أحاديث كثرية ، كقول اهللا 

: ( (((((( ((((((((( اآلية إىل أن قال) ... ٣٠٤: ( (((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (
 ) ) ))))))))))) )))) )))))))) )))))) ))))))))))))) )))))))))) ))) ))))))))) )))))))))))) )))) )))))

سوامها، وإذا كان كذلك فسيكون هوى املرء تبعا فالواجب أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما ) ٣٠٥(
  ( .ملا جاء به املصطفى 

هذا فيه نفي لكمال اإلميان الواجب، وهذا ظاهر من القاعدة اليت سبق ( ال يؤمن أحدكم : ( إذاً يف قوله
  .أن ذكرناها لكم، وتتمة الكالم على شرح األحاديث فيما قدمناه من شرحنا على كتاب التوحيد

  لثاين واألربعوناحلديث ا
  يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين

يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين،  : -تعاىل-قال اهللا ( ( قال رسول اهللا : قال( وعن أنس بن مالك 
غفرت لك على ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مث استغفرتين غفرت 

رواه (  بقراب األرض خطايا، مث لقيتين ال تشرك يب شيئا، ألتيتك بقراا مغفرة لك، يا ابن آدم لو أتيتين
  حديث حسن، واهللا أعلم وصلى اهللا على حممد: الترمذي، وقال

يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين : ( -تعاىل-قال اهللا : يقول( مسعت رسول اهللا : قال( عن أنس 
املقصود بابن آدم هنا املسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي ( غفرت لك على ما كان منك وال أبايل 
 يف زمنه كان منادى ذا النداء، من اتبع رسالة -عليه السالم-أرسل إليه، فمن اتبع رسالة موسى 

  .عيسى يف زمنه كان منادى ذا النداء
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وأقر له (  من اتبع املصطفى من حيظى على هذا األجر وعلى هذا الفضل والثواب هو( وبعد بعثة حممد 
  .خبتم الرسالة، وشهد له بالنبوة والرسالة، واتبعه على ما جاء به

( يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين، غفرت لك على ما كان منك وال أبايل  : ( -جال وعال-قال 
((((( (((((( : ( ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((-جل وعال -وهذه اجلملة يف معىن قول اهللا 

) ) ) )))))))) )))))))))) )))))))) )))) )))) ) )))) )))))))) ))) ))))))))))) )) )))))))))))٣٠٦ (
جل وعال - أن يغفر له، ورجى ما عند اهللا -جل وعال -فالعبد إذا أذنب وسارع إىل التوبة، ودعا اهللا 

  ( .التوبة جتب ما قبلها ( وبة  فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما كانت بالت-
-فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان ملغفرة اهللا ( إنك ما دعوتين ورجوتين : (  هنا-جل وعال -وقوله 

 عليه - وهناك من يدعو، وهو ضعيف الظن بربه، ال حيسن الظن بربه، وقد ثبت عنه -جل وعال 
والعبد إذا ( ند ظن عبدي يب، فليظن يب ما شاء أنا ع: ( -تعاىل-قال اهللا :  أنه قال-الصالة والسالم 

 مستغفرا لذنبه يدعو مستغفرا ومستحضرا أن فضل اهللا عظيم، وأنه يرجو اهللا أن -جل وعال -دعا اهللا 
  .يغفر، وأن اهللا سيغفر له

 سيغفر له، وعظم ذلك يف قلبه، حصل له مطلوبه؛ -جل وعال -فإذا عظم الرجاء باهللا، وأيقن أن اهللا 
 وهناك عبادات قلبية كثرية جتتمع -جل وعال -يف ذلك إحسان الظن باهللا، وإعظام الرغبة باهللا ألن 

على العبد املذنب حني طلبه االستغفار وقبول التوبة، حني طلبه املغفرة وقبول التوبة، جتتمع عليه 
  . وتكرما-جل وعال -عبادات قلبية كثرية توجب مغفرة الذنوب فضال من اهللا 
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ستر الذنب وستر أثر الذنب يف الدنيا واآلخرة، واملغفرة غري التوبة؛ ألن : واملغفرة( غفرت لك : ( قال
 أثره يف -جل وعال -املغفرة ستر، غفر الشيء مبعىن ستره، واملقصود من ستر الذنب أن يستر اهللا 

رة العقوبة عليه، فمن استغفر اهللا الدنيا واآلخرة، وأثر الذنب يف الدنيا العقوبة عليه، وأثر الذنب يف اآلخ
من طلب ستر اهللا عليه يف أثر ذنبه يف الدنيا واآلخرة؛ ستر اهللا عليه، حما :  غفر اهللا له يعين-جل وعال -

  .أو ستر أثر الذنب حبجب أثر الذنب من العقوبة يف الدنيا واآلخرة
السحاب :  بلغت عنان السماءمن كثرا: يعين( يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء : ( قال

  .العايل، من كثرا وتراكمها
 أعظم حمبة؛ ألن -جل وعال -وهذا مما جيعل العبد املنيب حيب ربه ( مث استغفرتين غفرت لك : ( قال

اهللا العظيم الذي له صفات اجلالل واجلمال والكمال، والذي له هذا امللكوت كله، وهو الذي على كل 
 وكيل، وهو الذي من صفاته كذا وكذا، من عظيم صفاته وجليل النعوت شيء قدير، وعلى كل شئ



 متذلال بني -جل وعال -واألمساء، يتودد إىل عبده ذا التودد ال شك أن هذا جيعل القلب حمبا لربه 
  .-سبحانه وتعاىل-يديه، مؤثرا مرضاة اهللا على مرضاة غريه 

وهذا فيه (  عنان السماء، مث استغفرتين غفرت لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك ( -جل وعال -قال اهللا 
احلث على طلب املغفرة، فإنك إذا أذنبت فاستغفر، فإنه ما أصر من استغفر، ولو عاد يف اليوم سبعني 

  . اخلطايا-جل وعال -مرة كما جاء يف األثر، فمع االستغفار والندم ميحو اهللا 
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( ألرض خطايا، مث لقيتين ال تشرك يب شيئا آلتيتك بقراا مغفرة يا ابن آدم لو آتيتين بقراب ا: ( قال
 خملصا له الدين ال يشرك به شيئا، -جل وعال -لو جاء ابن آدم مبلء األرض خطايا، مث لقي اهللا : يعين

جل وعال - ليس فيه سوى اهللا -جل وعال -ال جليل الشرك وال صغريه وال خفيه، بل قلبه خملص هللا 
 ال يشرك به -جل وعال - وليس فيه رجاء إال رجاء اهللا -جل وعال -ب إال إىل اهللا  وليس فيه رغ-

  . يغفر الذنوب مجيعا-جل وعال -شيئا، بأي نوع من أنواع الشرك ، فإن اهللا 
مبلء األرض مغفرة، وهذا : يعين( مث لقيتين ال تشرك يب شيئا آلتيتك بقراا مغفرة  : ( -سبحانه-قال 

  . بعباده، وإحسانه هلم-جل جالله- من عظيم رمحة اهللا
اللهم لك احلمد على أمسائك وصفاتك، اللهم لك احلمد على ما أنعمت به علينا من شريعة اإلسالم، 
اللهم لك احلمد على ما أنعمت به علينا من بعثة نبيك حممد عليه الصالة والسالم، اللهم لك احلمد 

لصاحل، اللهم لك احلمد على ما مننت به علينا من مغفرة على ما مننت به علينا من سلوك طريق سلفنا ا
للذنوب، ومن كسب للحسنات ومن حمو للسيئات، اللهم لك احلمد على آالئك العظيمة، اللهم لك 

  .احلمد، وأنت للحمد أهل
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  ,٤٣:  سورة البقرة آية - ٤١
  ,٥٥:  سورة املائدة آية - ٤٢
  ,٤٥:  سورة العنكبوت آية - ٤٣
  ,٤٣-٤٢:  سورة املدثر آية - ٤٤
  ,٨: نفطار آية  سورة اال- ٤٥
  ,٢٤:  سورة احلشر آية - ٤٦



  ,١٤:  سورة املؤمنون آية - ٤٧
  ,١١:  سورة السجدة آية - ٤٨
  ,٦:  سورة التحرمي آية - ٤٩
  ,٣٤:  سورة لقمان آية - ٥٠
  ,٨:  سورة الرعد آية - ٥١
  ,٩-٧:  سورة السجدة آية - ٥٢
  ,٨-٧:  سورة السجدة آية - ٥٣
  ,٨-٧:  سورة السجدة آية - ٥٤
  ,٤-٣:  سورة النجم آية - ٥٥
  ,٢٩:  سورة احلجر آية - ٥٦
  ,٧٠:  سورة احلج آية - ٥٧
  ,٤٩:  سورة القمر آية - ٥٨
  ,٣٩:  سورة الرعد آية - ٥٩
  ,٣٩:  سورة الرعد آية - ٦٠
  ,٣٩:  سورة الرعد آية - ٦١
  ,٦٣:  سورة النور آية - ٦٢
  ,٢١:  سورة الشورى آية - ٦٣
  ,٣:  آية  سورة املائدة- ٦٤
  ,٣١:  سورة آل عمران آية - ٦٥
  ,٧:  سورة احلشر آية - ٦٦
  ,٧:  سورة آل عمران آية - ٦٧
  ,٧:  سورة آل عمران آية - ٦٨
  ,٦٥:  سورة مرمي آية - ٦٩
  ,٤:  سورة اإلخالص آية - ٧٠
  ,١١:  سورة الشورى آية - ٧١
  ,١١:  سورة الشورى آية - ٧٢
  ,٩:  سورة اإلسراء آية - ٧٣
  ,٧:  سورة احلشر آية - ٧٤
  ,٤٤:  سورة طه آية - ٧٥
  ,٧١:  سورة التوبة آية - ٧٦



  ,١١:  سورة اادلة آية - ٧٧
  ,٣٦:  سورة التوبة آية - ٧٨
  ,٢٩:  سورة التوبة آية - ٧٩
  ,٢٩:  سورة التوبة آية - ٨٠
  ,١١:  سورة التوبة آية - ٨١
  ,٧:  سورة احلشر آية - ٨٢
  ,١١٤ : سورة النساء آية - ٨٣
  ,١١٤:  سورة النساء آية - ٨٤
  ,١١٤:  سورة النساء آية - ٨٥
  ,٢١٩:  سورة البقرة آية - ٨٦
  ,٢٨٦:  سورة البقرة آية - ٨٧
  ,١٦:  سورة التغابن آية - ٨٨
  ,٧٨:  سورة احلج آية - ٨٩
  ,١٠١:  سورة املائدة آية - ٩٠
  ,١٠١:  سورة املائدة آية - ٩١
  .٥١:  سورة املؤمنون آية - ٩٢
  ,١٧٢:  سورة البقرة آية - ٩٣
  ,١٠٠:  سورة املائدة آية - ٩٤
  ,٣٢:  سورة النحل آية - ٩٥
  ,٥١:  سورة املؤمنون آية - ٩٦
  .١٧٢:  سورة البقرة آية - ٩٧

)١/٣٠٢(  

  

  ,٥١:  سورة املؤمنون آية - ٩٨
  ,٦٥:  سورة العنكبوت آية - ٩٩
  ,٣٢:  سورة فاطر آية - ١٠٠
  ,١٦٠: ية  سورة األنعام آ- ١٠١
  ,٤٠:  سورة النساء آية - ١٠٢



  ,١٨:  سورة ق آية - ١٠٣
  ,١٨:  سورة ق آية - ١٠٤
  ,٨٠:  سورة الزخرف آية - ١٠٥
  ,١١:  سورة االنفطار آية - ١٠٦
  ,١١٤:  سورة النساء آية - ١٠٧
  ,٢١:  سورة احلديد آية - ١٠٨
  ,١٣٣:  سورة آل عمران آية - ١٠٩
  ,٢٦:  سورة املطففني آية - ١١٠
  ,٩:  سورة احلشر آية - ١١١
  ,٧٩:  سورة الواقعة آية - ١١٢
  ,٢:  سورة النور آية - ١١٣
  ,٢:  سورة النور آية - ١١٤
  ,٤٥:  سورة املائدة آية - ١١٥
  ,١٧٨:  سورة البقرة آية - ١١٦
  ,١٧٨:  سورة البقرة آية - ١١٧
  ,٤٥:  سورة املائدة آية - ١١٨
  .١١٤:  سورة النساء آية - ١١٩
  ,١١٤:  سورة النساء آية - ١٢٠
  ,٧-٦:  سورة املاعون آية - ١٢١
  ,٧:  سورة املاعون آية - ١٢٢
  ,٣٦:  سورة النساء آية - ١٢٣
  ,٣٦:  سورة النساء آية - ١٢٤
  ,٣٦:  سورة النساء آية - ١٢٥
  ,١٣٤:  سورة آل عمران آية - ١٢٦
  ,١٣٤:  سورة آل عمران آية - ١٢٧
  ,١٠٣ : سورة النساء آية - ١٢٨
  ,١٨٣:  سورة البقرة آية - ١٢٩
  ,١٨٠:  سورة البقرة آية - ١٣٠
  ,٢٤:  سورة النساء آية - ١٣١
  ,٤٥:  سورة املائدة آية - ١٣٢



  ,٩٠:  سورة النحل آية - ١٣٣
  ,٨٣:  سورة البقرة آية - ١٣٤
  ,٢٣:  سورة اإلسراء آية - ١٣٥
  ,٩٠:  سورة النحل آية - ١٣٦
  ,١ : سورة األحزاب آية - ١٣٧
  ,١٠٢:  سورة آل عمران آية - ١٣٨
  ,٧٠:  سورة األحزاب آية - ١٣٩
  ,١٨:  سورة احلشر آية - ١٤٠
  ,٢٨١:  سورة البقرة آية - ١٤١
  ,١٣١:  سورة آل عمران آية - ١٤٢
  ,٢٧٨:  سورة البقرة آية - ١٤٣
  ,١:  سورة النساء آية - ١٤٤
  ,٢٧:  سورة املائدة آية - ١٤٥
  ,٢٧٨: ة  سورة البقرة آي- ١٤٦
  ,١:  سورة األحزاب آية - ١٤٧
  ,١:  سورة األحزاب آية - ١٤٨
  ,١:  سورة األحزاب آية - ١٤٩
  ,١٣٦:  سورة النساء آية - ١٥٠
  ,١٠٤:  سورة البقرة آية - ١٥١
  ,١٣١:  سورة النساء آية - ١٥٢
  .١١٤:  سورة هود آية - ١٥٣

)١/٣٠٣(  

  

  ,١١٤:  سورة هود آية - ١٥٤
  ,١١٤:  آية  سورة هود- ١٥٥
  ,١٠٠:  سورة املؤمنون آية - ١٥٦
  ,٩٩:  سورة املؤمنون آية - ١٥٧
  ,٥:  سورة الصف آية - ١٥٨



  ,٦٧:  سورة التوبة آية - ١٥٩
  ,٧:  سورة آل عمران آية - ١٦٠
  ,١٥٥:  سورة األعراف آية - ١٦١
  ,١٤-١٣:  سورة املائدة آية - ١٦٢
  ,١٤-١٣:  سورة املائدة آية - ١٦٣
  ,١٣: ورة املائدة آية  س- ١٦٤
  ,١٤:  سورة املائدة آية - ١٦٥
  ,٥:  سورة الفاحتة آية - ١٦٦
  ,٦٧:  سورة املائدة آية - ١٦٧
  ,٤٤:  سورة غافر آية - ١٦٨
  ,٣٠:  سورة األنفال آية - ١٦٩
  ,١٥-١٤:  سورة البقرة آية - ١٧٠
  ,١٤٢:  سورة النساء آية - ١٧١
  ,٨٣:  سورة النحل آية - ١٧٢
  ,٢٠: سورة األنعام آية  - ١٧٣
  ,٦-٥:  سورة الشرح آية - ١٧٤
  ,٣٥:  سورة األحقاف آية - ١٧٥
  ,٢٦:  سورة البقرة آية - ١٧٦
  ,٤٠:  سورة فصلت آية - ١٧٧
  ,٤٠:  سورة فصلت آية - ١٧٨
  ,٤٩:  سورة الدخان آية - ١٧٩
  ,٣٠:  سورة فصلت آية - ١٨٠
  ,٣٠:  سورة فصلت آية - ١٨١
  ,٣٢-٣١: آية  سورة يونس - ١٨٢
  ,٨٧:  سورة الزخرف آية - ١٨٣
  ,٩:  سورة الزخرف آية - ١٨٤
  ,٦:  سورة التغابن آية - ١٨٥
  ,٦:  سورة التغابن آية - ١٨٦
  ,٣٠:  سورة فصلت آية - ١٨٧
  ,١١٢:  سورة هود آية - ١٨٨



  ,٦:  سورة فصلت آية - ١٨٩
  ,٣٠:  سورة فصلت آية - ١٩٠
  ,٨٧:  سورة النساء آية - ١٩١
  ,٤٠:  سورة األعراف آية - ١٩٢
  ,٧٢:  سورة املائدة آية - ١٩٣
  ,٤:  سورة املدثر آية - ١٩٤
  ,٨٢:  سورة األعراف آية - ١٩٥
  ,١٤٣:  سورة البقرة آية - ١٩٦
  ,١٤٣:  سورة البقرة آية - ١٩٧
  ,٢:  سورة الفاحتة آية - ١٩٨
  ,١:  سورة األنعام آية - ١٩٩
  ,١:  سورة الكهف آية - ٢٠٠
  ,١:  سورة فاطر آية - ٢٠١
  ,٦٥:  سورة غافر آية - ٢٠٢
  ,٦٥:  سورة غافر آية - ٢٠٣
  ,٦٥:  سورة غافر آية - ٢٠٤
  ,٢٤:  سورة إبراهيم آية - ٢٠٥
  ,١٦:  سورة امللك آية - ٢٠٦
  ,١٦:  سورة نوح آية - ٢٠٧
  ,٥:  سورة يونس آية - ٢٠٨
  ,١٥:  سورة املائدة آية - ٢٠٩
  .١٦٠ :  سورة النساء آية- ٢١٠

)١/٣٠٤(  

  

  ,٤٨:  سورة األنبياء آية - ٢١١
  ,٤٦:  سورة فصلت آية - ٢١٢
  ,٣١:  سورة غافر آية - ٢١٣
  ,١٠٨:  سورة آل عمران آية - ٢١٤



  ,١١٢:  سورة طه آية - ٢١٥
  ,٤٤:  سورة يونس آية - ٢١٦
  ,١٠٨:  سورة آل عمران آية - ٢١٧
  ,٩٠:  سورة النحل آية - ٢١٨
  ,٨٢: ام آية  سورة األنع- ٢١٩
  ,٧٢:  سورة األحزاب آية - ٢٢٠
  ,٧:  سورة الضحى آية - ٢٢١
  ,٦:  سورة الفاحتة آية - ٢٢٢
  ,٢:  سورة فاطر آية - ٢٢٣
  ,٢٨٦:  سورة البقرة آية - ٢٢٤
  ,٥٣:  سورة الزمر آية - ٢٢٥
  ,٥٣:  سورة الزمر آية - ٢٢٦
  ,٤٨:  سورة النساء آية - ٢٢٧
  ,٤٨:  سورة النساء آية - ٢٢٨
  ,٧٢:  سورة األحزاب آية - ٢٢٩
  ,٥٨-٥٦:  سورة الذاريات آية - ٢٣٠
  ,٩٥-٩٤:  سورة مرمي آية - ٢٣١
  ,٢٨:  سورة اجلن آية - ٢٣٢
  ,٣٨:  سورة املدثر آية - ٢٣٣
  ,١٥-١٤:  سورة القيامة آية - ٢٣٤
  ,١٠١:  سورة النساء آية - ٢٣٥
  ,١١٤:  سورة النساء آية - ٢٣٦
  ,١١٤:  آية  سورة النساء- ٢٣٧
  ,١٧٧:  سورة البقرة آية - ٢٣٨
  ,٤٣:  سورة النحل آية - ٢٣٩
  ,٥٩:  سورة النساء آية - ٢٤٠
  ,٤٤:  سورة النحل آية - ٢٤١
  ,٤٤:  سورة النحل آية - ٢٤٢
  ,١٧-١٦:  سورة السجدة آية - ٢٤٣
  ,٩٦:  سورة البقرة آية - ٢٤٤



  ,٧-٥:  سورة الليل آية - ٢٤٥
  ,٧-٥: ة  سورة الليل آي- ٢٤٦
  ,١١٤:  سورة هود آية - ٢٤٧
  ,٢٠:  سورة املزمل آية - ٢٤٨
  ,١٦:  سورة السجدة آية - ٢٤٩
  ,١٧-١٦:  سورة السجدة آية - ٢٥٠
  ,٥٣:  سورة اإلسراء آية - ٢٥١
  ,٥٨:  سورة األحزاب آية - ٢٥٢
  ,١٢:  سورة احلجرات آية - ٢٥٣
  ,٥٣:  سورة اإلسراء آية - ٢٥٤
  ,٧: ية  سورة احلشر آ- ٢٥٥
  ,١٣٢:  سورة آل عمران آية - ٢٥٦
  ,١٣:  سورة النساء آية - ٢٥٧
  ,١:  سورة الطالق آية - ٢٥٨
  ,٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٢٥٩
  ,١٨٧:  سورة البقرة آية - ٢٦٠
  ,١٣:  سورة النساء آية - ٢٦١
  ,١:  سورة الطالق آية - ٢٦٢
  ,٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٢٦٣
  ,٢٢٩: ة  سورة البقرة آي- ٢٦٤
  ,١٨٧:  سورة البقرة آية - ٢٦٥
  .١١:  سورة النساء آية - ٢٦٦

)١/٣٠٥(  

  

  ,١٣:  سورة النساء آية - ٢٦٧
  ,١٣:  سورة النساء آية - ٢٦٨
  ,١:  سورة الطالق آية - ٢٦٩
  ,١٨٧:  سورة البقرة آية - ٢٧٠



  ,١٨٧:  سورة البقرة آية - ٢٧١
  ,١٤٥:  سورة األنعام آية - ٢٧٢
  ,١٥١: ة األنعام آية  سور- ٢٧٣
  ,٦٤:  سورة مرمي آية - ٢٧٤
  ,٥٢:  سورة طه آية - ٢٧٥
  ,١٠١:  سورة املائدة آية - ٢٧٦
  ,٣١:  سورة آل عمران آية - ٢٧٧
  ,٥٤:  سورة املائدة آية - ٢٧٨
  ,٧٧:  سورة القصص آية - ٢٧٩
  ,١٣١:  سورة طه آية - ٢٨٠
  ,٢٣١:  سورة البقرة آية - ٢٨١
  ,٢٣٣: رة آية  سورة البق- ٢٨٢
  ,١٢:  سورة النساء آية - ٢٨٣
  ,٥٣:  سورة هود آية - ٢٨٤
  ,٢-١:  سورة البينة آية - ٢٨٥
  ,١٤٠:  سورة النساء آية - ٢٨٦
  ,٦٨:  سورة األنعام آية - ٢٨٧
  ,٩:  سورة األعلى آية - ٢٨٨
  ,٧١:  سورة التوبة آية - ٢٨٩
  ,١٠:  سورة احلجرات آية - ٢٩٠
  ,٧١: آية  سورة التوبة - ٢٩١
  ,٧٥:  سورة الزمر آية - ٢٩٢
  ,١٧٢:  سورة النساء آية - ٢٩٣
  ,١٩:  سورة األنبياء آية - ٢٩٤
  ,١٣:  سورة احلجرات آية - ٢٩٥
  ,٢٧-٢٦:  سورة اجلن آية - ٢٩٦
  ,٦٣-٦٢:  سورة يونس آية - ٢٩٧
  ,٢٨٤:  سورة البقرة آية - ٢٩٨
  ,٢٨٦:  سورة البقرة آية - ٢٩٩
  ,٢٨٦: رة آية  سورة البق- ٣٠٠



  ,١٠٦:  سورة النحل آية - ٣٠١
  ,١٤:  سورة العنكبوت آية - ٣٠٢
  ,٦٥:  سورة النساء آية - ٣٠٣
  ,٢٤:  سورة التوبة آية - ٣٠٤
  ,٢٤:  سورة التوبة آية - ٣٠٥
  .٥٣:  سورة الزمر آية - ٣٠٦
  ؟؟
  ؟؟
  ؟؟
  ؟؟

  رح منت األربعني النووية
  شرح األربعني النووية

  صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ/ المةملعايل الشيخ الع
٤  
- ١٢ -  

)١/٣٠٦(  

  


